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VOKIEČIAI VEJA RUSUS TIES LODZIUM.
Badas.

ten, kur pipirai auga.

je ii’ Dobczyce. Męs paėmėm įčianii prieš vokiečius. P

strategiškus pitmtis rusų *"
riausio kaivedžio. Tos nuo-1

žiaus pasiteiravimų biurą 
Petrogradan ( Cen trakioje 
spravočnoje biuro o vojeno-

jeigu nuvys rusus sadorius Turkijoj praneša, 
Bet kad 300,000 žmonių badauja 

i Albanijoj ir Palestinoje 
(šventoj žemėj).

kur akis mato. Ynač smar
kus bėgimas prasidėjo, kuo
met Turkijos vyriausiasku- 
nigas šeich-ul-islam apskelbė 
šventąją karę.

Štai ir visas klausimas.
Iš Petrogrado praneša

užveža, kad Amerikos apsi
gynimas ne didesniame apsi- 

iginklavime, bet žmonių pri
sirengime gint savo šalį. Ka-

5,000 belais-! Varšuvą eina ir eina 
i naujų kareivių.
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BLAIVYBE LIETUVOJE
DALY LIETUVOS PACTA NEVEIKIA
Nauji laikai—blaivybei pra

sidėjus.
“Ryg. Nauj.” rašo:
“Iš priežasties “monopo

lių” uždarymo, žmonės pra
dėjo sveikėti. Pirmiau, bū
davo, kad pamatai kurį: iš- 
purpusiu veidu, akimis rau-

buvo ne vien tik simuliacija, 
bet turėjo ir savo tikslą.

Jei tik jiems būtų pavykę 
prasiveržti per Nemuną ar
ba per Bobrą ties Osovcu, 
dešiniajam rusų sparnui 
Lenkų Žemėje, vadinas, tai 
armijai, kuri buvo taisoma

donomis, balsu užkimusiu ir; prieš vokiečių žygį iš Silezi- 
t.t., tai žinok, jog jis yra bu-!.i°s ir Poznanės krašto, butų 
teliuko draugas, bet dabar|atsiradęs be galo didelis pa- 
suvisu kitoniškai tapo; visi vojus”.
girtuokliai pradėjo grįžti į 
senovės varsą. Jau ir pini-i 
gų dauguma susitaupė; dau-l 
gumas matyti jau ir naujus/mg 
batus įsitaisė, ko kitados vi
sai nebuvo matyti, f
nų būvis taipogi pagerėjo: ’Sman už tai, kad rusams atė- 

. jau ir moterėlės šiaip-taipj jus, bėgo iš miesto ir apleido 
pradėjo apsirengti, ir kūdi-i'snvo urėdus.
kelių tapo nuogumas pri- ■-------------
dengtas, kur seniau pas gir- Buvusiųjų ir tebesančių l)ū- 
tuoklį tėvą buvo retenybė. ' 1 - A

Valdžia pažadėjo su visu 
nebeatidaryti “monopolių”, i 
nes uždarė ant visados; da-.bėta Lietuvos reikalai ir nu- 
bar galima tikėtis, kad page- spręsta, kaip geriausia suor-
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Prūsų valdininkų tarnai.
“New Yorker Volkszeit- 

praneša, kad keli žy- 
,mus Įsručio (Prūsų Lietu- 

Šeimy- Voj) valdininkai paduoti tei-

! mos atstovų suvažiavimas.
Vilniuje įvyko suvažiavi-

rėš žmonių būvis, kaip ūki
ninkų, taip ir darbininkų ir 
meistrų. Atsiras ramybė 
tarp kaimynų; pamažės by
los, atsiras geresnė teisybe 
teismuose, nes nebegalės at
rasti melagingų liudytojų; 
žodžiu sakant — užtekėjo 
blaivybe -- Naj^ja Žvaigždė 
—pasaulio raihincdja; tik 
kad greičiau kare pasibaig
tų, tada prasidėtų seniai pa
geidauta gadynė”.

Žiūrėsime, kas bus toliaus, 
kaip vėl monopoliai atsida
rys! Vienok, yra žmonių, 
kurie negali nuo girtuokly- 
bės atprasti. Štai faktelis iš 
Rygos gyvenimo:

“Uždarius smukles ir nie
kur nebegaunant alkoholio, 
girtuokliai, negalėdami apsi
eiti be to “rojaus skystimė
lio”, vartoja visokius nuodus 
—denatūruotą spiritą ir 
“politūrą”. Nuo tokio “gir
tuokliavimo” jau nemažai 
žmonių susirgo ir pasimirė,© 
spalių 29 d. tapo atrastas 
pusgyvis ties No. 161 Roma
novo gat. (Rygoje) jaunas, 
22 metų žmogus, užsinuodi
jęs politūrą begerdamas ir 
baisiuose kentėjimuose tapo 
nugabentas į ligonbutį”.

ganizavus Lietuvai medžia
gišką pagelbą.

Kokie atstovai suvažiavi
me dalyvavo — nėra žinios. 
Paminėta vien vardai P. Le
ono ir M. Yčo.

SOCIALISTAI 
PROTESTUOS A PRIEŠ 

FRANCŪZŲ LAI
KRAŠTI.

Žydų socijalistų organiza
cija “Bund”, kuri turi savo 
stipriausias organizacijas 
Lietuvoj — Vilniuj, Kaune 
ir Balstogėj — išleido pro
testą prieš francūzų socijali
stų diemaštį “Humanite”, 
kuris nesiliauja pasakojęs, 
kad Rusijos caras patapo 
kultūrišku žmogum.

Kitas francūzų socijalis- 
tas sušuko savo laikrašty 
“Guerre Sociale” /‘Tegyvuo
ja caras!”

IŠMINTINGAS 
W. WILSONO 

ŽINGSNIS.
Prezidentas duoda pamokslą 
apsiginklavimo šalininkams.

Dabar, kuomet daugelis 
politikierių p radėjo šaukti, 
kad Suvienytoms Valstijoms 
reikia daugiau ginkluotis, 
idant ant jų neužpultų kokia 
nors svetima šalis — prezi
dentas Wilsonas savo adre
se kongresui smarkiai pasi
priešina tai agitacijai.

ras ir apgynėjų.
Šiai šaliai, toliaus priduria 

prezidentas, nereikia pa
virsti į ginkiuotii stovykla ir 
ši šalis nebus militariška 
valstybė. Reikia tik, kad pi
liečiai mokėtų vartoti gink
lus.

Prezidentas pasakė taip- 
pat, kad Amerikoje bizniai 
jau įėjo į normales vėžes. Ži
noma, tai yra tuščias pasigy
rimas, nieko bendro su tikre
nybe neturįs.

KAIP SIŲST LAIŠ
KAI KAREIVIAMS 
IR BELAISVIAMS?

Informacijų pluoštelis.
Kas nori plačiau patirti a- 

pie Rusijos armijos belais
vius ir apie tai, kaip su jais 
susinešti, kaip siųsti pinigai, 
laiškai ir t.t., tegul kreipiasi

Mexikoj ramu.
Kasžin, kas bus toliaus,bet 

šiuo laiku Mexikoj ramu. 
Generolai Villa ir Zapata 
gana gražiai sutaria. Juodu 

k£fUorenešją Zochi- 
mile© ir pasisakė, jog sutvar
kę šalies valdybą, pasitrauk
sią iš politikos sūkurio ir 
tapsią privatiškais žmonė
mis.

Svetimtaučių turtai Mexi
co City yra apsaugoti.

Valstybes depą rtmen tas 
gavo žinių iš Mexico City, 
jog tame mieste viskas tvar
kinga ir ramu.

RUSAI ARTI

snavo Krėsta).
Laiškai, siunčiami iš Rusi

jos belaisviams, eina per 
Šveicariją, kur tuo tikslu yra 
su 11 rgan i zuo tas b i u ras.

Rusijos paČta prašo, kad 
siunčiant laiškus karei
viams, reikia labai aiškiai 
parašyti adresas. Dėl grei-

KARĖS TEISMAS ANT 
SOCIJALDEMOKRATŲ.

“Laisvės” skaitytojai jau ži
no, kad šalę Petrogrado su
areštavo konferenciją Rusi
jos socijaldemokratų, ku
rioj dalyvavo' penki Dūmos 
atstovai.

Dabar gūuth žinia iš Pet
rogrado, jog‘ visi areštuotie
ji atiduoti/^arės teisman. 
Jų-oa $įokalby. „Pa
gal kares įstatymus pana
šus ‘Trasi žengimas” bau
džiamas mirtimi ar amžina 
katorga.

Kruvinoji caro valdžia no
ri nužudyti Dūmos atstovus, 
kurie turėjo drąsos pasiprie
šint kruvino caro valdžiai ir 
pasakyt, jog darbininkams 
nereikia tų skerdynių.

Mūšiai ties Velička. lėmimą, sako, jog vokiečių!
Austrijos vyriausias šta- laimėjimas tik tuomet bus į 

bas išleido sekantį paskelbi- pilnas, 
mą;

“Mumvv. —Galicijoj 
tęsiasi nepaprastu įnirtimu. 
Austrijos kariumenė atmušė

Lvl- T'asai pranešimas iš Aus- 
Kmika- trijos puses parodė, kad ru

sai jau šalę paties Krakovo, 
kadangi Veliczka randasi 
nuo Krakovo tik 7 mylias, o 
nuo Krakovo fortų tiktai 3 
mylias. I

Rusai Vengrijoj.
Vengrijos pirmasai minis

ters maldavo Vokietijos 
kaizerio, kad tasai kuogrei- 
čiausia prisiųstų pagelbos, 
kadangi rusai gali užkovoti

t Daugely yietų rusai prasi
mušė p e ^’Karpatus.. į..

I Vengrai, sakdsi; išviję ru- 
Į sus iš dviejų provincijų—Sa
ros ir Miemplin. Tiktai tri
jose Vengrijos vietose likę 
rusų.

ti, kad didis kunigaikštis Ni- (popiežiaus valdžia) norįs 
kolaj Nikolajevič dės visas|dalyvauti konferencijoj, ku- 
pastangas, kad sulaikius vo-j. į fvyks po karej.
kiečius. i Vatikanan jau pribuvo Ru-

Jeigu vokiečiams ir toliausi sjjos ambasadorius Nelidov. 
sektųsi, tuomet ta dalis rusų Į ' -------------

j armijos, kuri apgulė K rako-1 Krikščionįs bėga iš Turkijos. 
■ vą, būtų atkirsta nuo vidurį- ( Washington, D. C. —Krik- 
nės rusų armijos sale v arsa- įščionįs-pabėgėliai miniomis 
vos ir jai gręstų didžiausias —
pavojus.

Apie nepasisekimus Len
kijoj rusų generaliŠkas šta
bas išleido platų pranešimą 
visuomenei, vienok svarbos 
tasai pranešimas neturi. Ja
me kalbama apie kokius tai

PaČta nebeveikia.
J. Januškevičiui praneša 

iš Vilkaviškio pavieto, jog 
ten užsidarė pactos.

Pažymėtina, jog iš Suval
kijos Paprūsės—Naumies
čio, Kybartų ir Vištyčio pa
starąjį mėnesį visiškai jokių 
žinių neatėjo.

Begūnai iš Karaliaučiaus 
varomi laukan.

“Nauja Liet. Ceitunga” 
rašo:

Karaliaučiaus policijos 
prezidentas prisakė, kad visi 
Prūsų Lietuvos bėgūnai, ku
rių skaitlius dar labai dide
lis, iš Karaliaučiaus atstoti 
turi, jeigu jie neturi pavely- 
jimo nuo gubernatoriaus.

Tie, kurie iki 7 d. lapkr. iš 
Karaliaučiaus neišeis, bus po 
prievarta išvaryti.

Rusų-Amerikos bankas.
Kad pagerinus prekybos 

santikius tarpe rusų ir ame
rikiečių, Chicagoie organi
zuojamas Rusų-Amerikos 
bankas. Daugelis stambių 
bankierių, kaip Rusijoj, taip 
ir Amerikoj dalyvauja ta
me organizavimo darbe .

Kiek Rusijai lešavo kare?
Paryžius, 9 d. gruodžio.— 

Havas o agentūra skelbia, 
jog, sulyg aprokavimo Rusi
jos finansų ministerio, karė 
kaštavusi Rusijai iki pabai
gos spalio $892,500,000.

Kiek žmonių žūsta laike base 
ball.

Chicago, Ill.—Šiais metals 
Suv. Valstijose laike base 
ball žaislų tapo užmušta 35 
žmonės, sužeista gi net 918.

Varnos išlėkė.
Petrograde pažymėtina, kad 
šiemet ten veik visai nesima
to varnų.

Tvirtina, kad pulkai varnų 
išlėkė kovos laukuosna, kad 
pasistiprint žmogiena.

Visas Berlynas pasipuošė.
Iš priežasties vokiečių ka- 

riumenčs laimėjimų Lenki
joj ir užėmimo Lodziaus vi
sas Berlynas pasipuošė vė
liavomis.

Laikraščiai garbina gene
rolą Moltke ir sako, kad tai 
jisai taip gerai viską nuple- 
navo.

Ghicagos dienraštis “Dai
ly News” gavo pranešimą, 
kad vokiečių kariumenė nuo 
Mlawa (Varšavos guberni
joj) drožia ant Plocko. Kaip 
apvokuoja tasai laikraštis, 
tai vokiečiai turi Lenkijoj 
suvirs milijoną kareivių.

bodžių pasakos ir akių mui
linimas prasideda tuomet, 
kuomet nėra kuo pasigirti.

Laike mūšiu ties Lodzium 
savo melagingais praneši
mais pagarsėjo PetrogradS 
dienraštis “Birže vi j a Viedo- 
mosti” (Bourse Gazette),ku
ris net du sykiu pagarsino 
apie didžiausius rusų laimė
jimus,nors viskas pasibaigė 
dideliu pralaimėjimu.

Rusai užėmė Franciškaua 
, Juozapo žemę.

Petrogradas.—Rusų kapi
tono Siedovo ekspedicija už
ėmė šiauriniame vandenyne 
Franciškaus Juozapo salas.

Tas salas Austrija valdė 
jau nuo 1874 metu.

Berlynas sako, Rusijoj buvę, 
pogromų.

Berlyno laikraščiai prane
ša, jog Kišiniove, Cholme ir 
kitur buvę žydų pogromai 
(skerdynės).

Šiai žiniai, tuo tarpu, dar 
nevertėtų tikėti.

KODĖL VOKIEČIAI VER
ŽĖSI Į SUVALKIJĄ?

• “Vairas” rašo:
“Kaip dabar spėjama ir 

kaip jau ima aiškėti, vokie
čių žygis prasiveržti per su
stiprintą Bobro ir Nemuno 
upių liniją buvo tik didesnio 
pieno dalis ir demonstracija. 
Norima būta šiuo žygiu pri
dengti ruošimąsi prie dar di
desnio žvgio kitoje vietoje.

Vokiečiams nebeužteko 
pasiųsti tik pašalpos aus
trams. Jie patys ėmė trauk
ti į Sileziją ir vakarinius 
Lenkijos pasienius visą savo 
didžiąją galybę. Kad rusai 
to viso tain- greitai nepaste
bėtu ir kad galima būtu di
dele ju kariumnne s„laikvti 
toli nuo ano busimojo svar
biom kovos lauko, vokiečiai

Baisiausias padėjimas.
“Laisvė” gavo laišką nuo 

šeimynos lietuvių pabėgėlių 
iš Riežicos pavieto, Vitebsko 
gubernijos.

Jie pabėgo iš Kybartų, Su
valkų gub. Su savim turėjo 
kelis šimtus rublių. Ketu
riems žmonėms išsimaitinti 
pinigų vos iki šiol teužteko, 
o kas bus toliaus?

Sugrįžti į Paprūsę negali
ma, nes ten eina mūšiai.

Kiek niedejų užmušta?
Laike paskutinio medžio

jimo sezono septyniolikoje 
valstijų ir Canadoj užmušta 
24 žmonės, sužeista 26.

Varšavoj važinėja žmonėmis
Veik visus arklius paėmė 

kariumenė ir Varšavoj da
bar visai nėra retas atsitiki
mas pamatyti, kaip tuzinas 
žmonių veža prikrautą tavo- 
rais vežimą.

Rygoje.
Vokiški užrašai ir parašai 

tapo visur panaikinti. Mies
tas per keliatą dienų tary
tum iš vokiško kailio išsinė
rė. Iš to vokiečiai ir jų šali
ninkai skaudų smūgį jaučia.

Uždarė gubernatoriaus 
palienimu “vokiečiu šaudv- 
mo draugijas”. Uždarė tik 
karės laikui, bet “vokiečių 
šaudvmo draugijos”, kame 
jie mokinasi šaudyti, ir po 

pradėio užpuolamąją kovą karės laiko Rusijoje negeis- 
Rytų Prusnose. Tas žygis tinos.

Persergi kapitalistus nuo so
či j alizmo.

“Bureau American” išlei
do platų pranešimą visiems 
Pittsburgo ir apygardų fab
rikantams ir tame praneši
me persergsti juos nuo soci- 
jalistų.

Tame atsišaukime sako
ma: “Prieš 10 metų Soc. Par
tija gavo 40,000 balsų. Už 
keturių metų ji jau gavo 
580.000. Laike paskutinių 
rinkimu socijalistai gavo 
1,165.000”.

Gvoltas! Kad apsisaugo
jus nuo pavojaus, tasai pu
siau detektyviškas biuras 
siūlo savo pagelba ir skelbia, 
iog reikia kovoti su atei
viais.

Latviai.
27 d. spalio, po vadovavi

mu Valst. Dūm atstovo I.Za- 
lito, išsiuntė čielą vagoną j 
veikiančią armiją karei
viams 419 pūdų sunkumo: 
baltinių (šiltų), papirosų,ta
bako, muilo ir t.t. Tas siun
tinys paskirtas dėl 2000 ka
reivių.

Produktų kainos Rygoje.
Mėsos jautienos pūdas 240 

—600 kap., veršienos—240— 
640 kap., avienos—280—600 
kap., kiaulienos — 370—720 
kap., paršienos — 520 — 600 
kap.,taukai—900—1100 kap., 
lajus—600—700 kap., žąsys 
po 80—200 kap., antys po 60 
—150 kap., viščiukai po 50— 
1.20 kap., vištos po 50 — 150 
kap., dobilų ir motiejukų bir- 
kavas 675—800 kan.. šieno 
bir.600—700 kap., kūlių 550 
—450 kap. birkavas.

Rusų pienai.
Ixmdonas, 10 gruodžio.— 

Rusijos karės ofisas skelbia, 
jog rusų kariumenė apveikė 
austrus ir vokiečius Galicijoj i 
ir šie bėgą be jokios tvarkos. 
Vokiečių nuostoliai esą labai 
didėti.

Rusų kariškas ofisas pri
pažįsta, kad mūšiai ties Lo
dzium nepavykę.

Rusai nori kuogreičiausia 
užimti Krakovą ir siunčia 
ten daugiaus kareivių. Jie 
mano, kad paskui galės užei
ti iš pietų šalies į Sileziją ir 
tokiu būdu atnešti Voiketi- 
jai didžiausių nuostolių.

UŽĖMIMAS LODZIAUS — 
TOLI GRAŽU DAR NE
GALUTINAS VOKIE

ČIŲ LAIMĖJIMAS.
Užėmimas vokiečiais Lo- 

dziaus yra svarbiausias atsi
tikimas šios savaitės. Lo
džius yra pramoningiausias 
Lenkijos miestas ir svarbus 
gelžkelių centras. Vienok, 
to miesto užėmimas toli gra
žu dar nereiškia galutino vo
kiečių laimėjimo.

Patis vokiečiai tą supran
ta. “Berliner' Tatreblatt”, 
rašydamas apie Lodžiau s už-

Vokiečiai vejasi rusus.
Berlynas, 9 d. gruodžio.— 

J rytus ir į pietų rytus nuo 
Lodziaus męs smarkiai veja- ' 
me rusus. Neskaitant tų di-l 
dėlių nuostoliu, kuriuos 
rėjo rusai vakar, šiandien 
męs vėl paėmėme ... r .
laisvių ir 16 kanuolių. saY?. kareivių is Egipto.

Iš Petrogrado skelbia, jog } lePa j tul‘ky dienraštis 
vokiečiai taip-pat turėję la- i sako, kad rusų dabar daug 
bai didelius nuostolius.* i daugiau, negu turkų ties Er-

Netoli Lodziaus, Lenčyeoj, purumu ir turkų kanument 
vokiečiai sugriovė seną len-(tSantl pavojuj, 
kų klioštorių ir užmušė kelis 
kunigus. Jie sako, kad to 
klioštoriaus varpų skambini
mas buvęs rusams signalu.

Mūšiai su Turkija.
Petrogradas, 10 d. gruo- 

‘tuJdžio.—Rusai taip užgulė, 
..;; /turkų armiją Kaukaze, jog 

1,500 be- šie turėjo parsi gabent 50,000

Rusai susispietę ties Kolučki
Rusų spėkos susispietė 

ties Kolučki, 15 mylių nuo 
Lodziaus. Čia gali įvykti di
džiausias mūšys.

Rusai sako, kad per vieną 
tik paskutinį mėnesį vokie
čiai nustojo Lenkijoj 100,000 
žmonių, c

Kaizeris serga.
Berlyne oficijališkai pa

skelbta, jog vokiečių kaizeris 
apsirgo. Susirgo bronchito 
kataru. Jisai guli lovoj ir 
negali būti ant fronto.

Franci joj.
Francūzų generaliŠkas 

štabas praneša apie pasise
kimus ties upe Aisne, ant 
augštumos Meuse ir Argon- 
nuošė.

Vokiečiai sumušti ant jūrose 
London, 10 d. gruodžio.— 

Oficijališkai pranešama, kad 
trįs vokiečių kreiseriai — 
Scharnhorst, Gneisenau ir 
Leipzig nuskandinti piety 
Atlantike. Anglų eskadra 
juos užmatė netoli Falklan* 
do salų ir pradėjo vyties* 
Prasidėjusiame mūšyje ang
lai laimėjo, nuskandinę tris 
viršminėtus kreizerius. Ki* 
tus du vokiečių kreiserius

Vienok jisai uoliai seka,'anglų laivynas vejasi, 
karės bėgį.

Belgijoj.
Naujas vokiečių general

gubernatorius . pastatytas 
Belgijoj von Bissiene vra la
bai žiaurus. Jisai uždraudė 

i belgams apleisti savo šalį. 
Miesteliuose ir sodžiuose 
konfiskuojama visuomeniš
kos kasos.

Anglai nuskandino dar du 
vokiečių anglinius laivus. 
Anglai nepaprastai rudžiu* 
gę šiuo laimėjimu. Tai pir
mas jų žymus laimėjimas 
ant juros nuo karės pra
džios.

1 I
•t

Serbai praneša, jog jie jau 
atsigauna ir sumušė austrus 
Moravos pakalnėj.

Caras išvažiavo ant 
'Kaukazo.

Rusijos caras nuvvko 
Kaukazan, i kariumenę, kuri 
eina prieš Turkiją.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Šokiai ir jų “idėja”

šiuo žygiu suplaukė tokia’Allgemeine Zeitung” taip- 
galybė svarbių koresponden-1 pat labai piktinasi, kad dau- 
cijų, kad talpiname jų dar 
ant trečio ir septinto pusla
pių. Tą darome tik tam sy
kiui, ne nuolatos.

Atkreipiame skaitytojų a- 
cydą ant korespondencijos iš 
Waterbury, Conn., kur nu
šviečiama nešvarus veiki
mas tūlu tautišku “stulpe
liu”.

Laukiame, kada gerb. V. 
K. Račkauskas išpildys savo 
prižadėjimą ir pagarsins lai
kraštijoj apie politikieriškus 
darbelius p. J. Gabrio.

Išgirsti apie tai įtyn svar
bų dabartiniame momente, 
kuomet p. J. Gabrys pasike- 
tinęs labai augštai lėkti...

šiuo laiku daug kas mėgs
ta pajuokti Europos socijali
stų taktiką karės metu. Tas 
darbas ypač skanus mūsų 
tautininkams ir klerikalams.

Vienok, kodėl jie nieko ne
užsimena apie saviškio plau
ko partijas — apie laisvama
nius, liberalus, radikalus, 
kadetus, krikščioniškus soci- 
jalistus, centrumą ir tt.?

Tų visų partijų visuomenė 
persi gėrusi bjauriausia sve
timų tautų neapykanta.

gelio knygynų languose iš; 
statyti juokingi paveikslai 
caro, Franci j os prezidento ir 
Anglijos karaliaus.

Tasai laikraštis sako, kad 
karė turinti eiti savo keliu, o 
paguodoj imas valdonų — vėl 
savo keliu! Atiduok cieso
riui, kas ciesoriaus, o karei 
— kas karės!

Rusai juodašimčiai ir da
bar dar nesiliauja garbinę 
kaizerį, kaipo išmintingiausį 
iš valdonų tarpo.

Kaip matote, viso pasaulio 
atžagareivija neužmiršta sa
vo klesinio biznio. Karei pa
sibaigus, ta atžagareivija 
rūpinsis iš paskutinosios, 
kad tik užsiliktų nepaliestas 
valdonų autoritetas, kad tik 
prastiems žmonėms nebūtų 
pasipiktinimo...

Išžudę milijonus žmonių, 
atžagareiviai geruoju nepa
leis gyvais likusių žmonių iš 
savo nagų ir karalių globos.

Tiktai darbininkų susipra
timas— užduotų smūgį ka
raliams, bet. ant nelaimės, 
Europos darbininkai sker
džia vieni kitus.

pasišneka apie tai, jog ne
reiktų šiuomi laiku užmiršti 
ir Revoliucijos bei Kankinių 
kasos, kuri yra prie Lietuvių 
Socijalistų Sąjungos.

Tiesa, ant pirmos vietos 
šioje valandoje dedamas 
klausimas apie pasekminge- 
snį aukų rinkimą nukentėju
siems nuo karės. “Bet męs 
žinome taip-pat, kad ir Sibi
ro taigose ir Rusijos kalėji
muose tebesikankina kovo
tojai už Lietuvos laisvę” — 
sako “Nau jienos”.

V ištik ir tasai darbas nėra 
taip jau užmirštas. “Kovoj” 
kartas nuo karto telpa pa
garsinimai apie aukas, su
plaukusias kankinių fondan.

girsti pakantos žodį, matyti 
tolerenciją ir paguodojimą 
teisės kiekvienos tautos 
spręsti apie savo likimą — 
tai tiktai socijalistų laikraš
tijoje.

Per du mėnesiu rūpinosi 
tautininkai, kad tiktai ma
žiau pagelbėjus nukentėju
siai nuo kares Lietuvai. Per 
<iu mėnesiu jie plūdo Lietu
vos šelpimo Fondą, bet tasai 
jų negražus darbas nuėjo 
ant vėjo. Kasdami kitiems 
duobę — jie patįs, visuome
nės akyse,įpuolė į neiŠbreda- 
mą purvyną.

Dabar jie surašė bombis- 
tišką atsišaukimą, kur mal
daute maldauja siųsti jiems 
aukas. Po tuo atsišaukimu 
pasi rašė “bepartyviškosios” 
partijos komitetas.

Kas tą komitetą įgaliojo 
kalbėti visuomenės vardu? 
Kas jį rinko?

Argi tai jau visokie Pily
pai iš kanapių gali šiandien 
stoti kaltintojų pozon? Ar
gi tai jau Širvydai ir Balu-1 
čiai įgijo kokį tai amžiną į-’

IR DAR APIE KARALIUS.
1901 metais Amsterdame, 

Olandijoj, įvyko suvažiavi
mas Europos kriminologis- 
tų.Žinomiausias pasauly kri- 
minoldgistas, profesorius 
Lombroso, savo prakalboje 
pasakė, jog Rusijos caras 
yra amžinas ligonis. Jisai 
priguli prie rūšies taip vadi
namų melancholiški] idiotui 
ir yra aklas įrankis žmonių, 
kurie jį apsupa. Anglijos ka
ralius Edwardas turi visas 
ypatybes degenerato. Jo 
protas jau neperpranta ab
straktiškų klausimų. Kaize
ris ir sultonas gimė ir augo 
tarpe kriminalistų. Jeigu 
kaizeriui būtų buvę lemta 
gimti tarpe prastų žmonių, 
jisai būtų virtęs valkata ir 
pabaigęs amžį kalėjime.

Beveik visi valdonai proto 
žvilgsniu nėra sveiki.

Su profesoriaus Lombroso 
nuomone dauguma krimino- 
logistų sutiko.

Taip sako mokslo vyrai! 
Tiktai mūsų kunigai šneka 
žmonėms apie valdžias “nuo 
dievo leistas”.

NEDAUG TENORI.
Tik ką atėjusis “Vairas” 

(N. 14), dešiniosios liet, inte
ligentijos organas, kalba 
apie karės sukeltuosius lie
tuvių politiškus pienus.

Nedaug “Vairas” tenori:
“Ir męs, lietuviai, jaučia

mės esą tauta, ir męs pagei
daujame, kad Mažoji Prūsų 
Lietuva būtų prijungta į Di
džiąją. Tai buvo visųpirma 
mūsų atstovo Yčo pažymėta 
iš Dūmos tribūnos, o paskui 
išreikšta lietuvių deklaraci
joj, įduotoj vyriausiajam va
dui... Krūvon sutapus, būtų 
drąsiau mums judėti bei 
šviesiau žiūrėti į ateitį”...

Tai viskas, ko “Vairas” 
nori. Savo straipsnį užbai
gia kvietimu inteligentų prie 
vienybės.

(Pabaiga).
Tautiški šokiai, ypatingai 

senovėj, suartindavo vyrus 
su moterims; laike šokių už- 
gimdavo ir tęsdavosi meilė. 
Tą apsireiškimą dauguma 
patėmyjo. Prancūzų akade
mikas L. Galevi šitaip pasa
kė: “Aš esu persitikrinęs, 
jeigu dabar žmonės mažiau 
ženijasi, tai vien tik dėl to, 
kad jie dabar mažiau šoka... 
Trįs ketvirtdaliai visų šliūbų 
paeina nuo šokių. Vienas 
tik valso pašokimas tiek ati
dengia meiliškų jausmų, 
kad jokia kalba su tuom ne
gali susilyginti”. Supranta
ma, gerbiamas akademikas 
jau perdaug iškėlė šokius ir 
padidino skaitlių šliūbų, pa
einančių nuo šokių, bet kad 
jis tame turi teisybės, tai 
niekas negali užginčyti, nes 
dauguma mokslinčių tą fak
tą patvirtina. Žiloj senovėj 
meilės jausmai buvo sumai
šyti su kitais įvairiais daly
kais, kaip tai: su tikėji
mu ir tam panašiai, o antras 
dalykas, tai senovėj buvo 
tam tikri meiliški šokiai, lai
ke kurių būdavo išreiškiama 
meiliški sielos jausmai. Su 
kilimu civilizacijos ir šokiai 
ėjo evoliucijos keliu ir 
priėjo prie moderniškojo 
tango, prieš kurį da
bar smarkiai kovoja mora
listai, kurį popiežius prakei
kė ir kurį net dauguma soci-

PAČTOS BANKAI.
Privatiškiems bankams 

vis labiaugaliojimą nuo kokios tai mi- bankrūtyjant, 
stiškos “visuomenės” kalbėti pradeda sekties valdiškiems 
jos vardu?!

Užsikirski te sau ant no
sies, ponai tautininkai: turi
te savo partyvišką autono
mijos fondą ir inipinkitės 
juomi. Nekiškite savo no
sies prie visuomeniškai - be- 
partyviško darbo.

. Visuotinas Brooklyno sei
mas sutvėrė L. Š. Fondą ir 
išrinko komitetą, kuris atsa
ko prieš visuomenę. Jeigu 
kas turi teisę kalbėti apie sa
vo bepartyviškumą ir visuo
meniškumą — tai vienat Lie
tuvos Šelpimo Fondas, o ne 
jūs, “bepartyviškos” parti
jos juokdariai!

ATMAINOS”.
“Rygos Naujienos” džiau

giasi - neatsidžiaugia įvyks
tančiomis Rusijos gyvenime 
permainomis: —

“Štai valdžia panaikino 
svaigalus ir įveda visuotiną 
blaivybę. Valdžia apribojo 
svetimtaučių vokiečių teises, 
kurie visus pagal savo dūde
lę šokino. Valdžia žada 
stengties abelną žmonijos 
gyvenimą pagerinti.

“Štai,Ryga per keliatą die
nų paliko visai kitokia. Ro
dosi, kad ji po kita valstybe 
pateko. Pirmiaus, būdavo, 
ant kiekvieno žingsnio vo
kiški parašai, vokiška kalba, 
vokiška “kultūra”... Dabar 
vokiškų parašų nei ženklo 
neliko”...

Gerai ant svieto tokiems 
politiškiems kūdikiams, 
kuriems pakanka ir parašų 
permainymo ant gatvių.

VARNAS VARNUI AKIES 
NEKIRS.

Europos atžagareiviai ir 
.ypač tie iš jų, kurie toliaus 
mato, labai piktinasi, jeigu 
tūli jų tautiečiai pajuokia 
priešingosios šalies karalių 
ar prezidentą.

“Kiekviena valdžia dievo 
leista ir karališką autoritetą 
reikia paguodot!” — taip sa
ko atžagareiviai, gerai nu
jausdami, kad puolimas au
toritetų atneš visai atžaga
reivi j ai didžiausį smūgį.

Vienas iš Anglijos arei vy
skupu labai pyksta, kuomet 
Anglijoj pajuokiama kaize
ris. Jisai, arei vyskupas, la
bai augštai statąs kaizerio 
ypata. Kuomet visuomenė 
pradėsianti niekinti valdo
nus — tuomet išnyksianti 
dievo baimė...

. Vokiečių atžagareivių 
^dienraštis “Norddeutsche

dėdės Šamo pačtos bankams. 
Išsykio žiūrėta į pačtos ban
kus su nepasitikėjimu, bet 
dabar tasai nepasitikėjimas 
pradeda nykti.

Pažymėtina, jog pačtos 
bankai.is ypač pradėjo sek- 
ties, pi asidejus Europos ka
rei. Tie visi pinigai, kuriuos 
ateiviai seniau siųsdavo Eu
ropon, dabar atranda sau 
geriausią vietą pačto ban
kuose.

Liepos mėnesy pačto ban
kuose buvo $43,000,000. Tuos 
pinigus buvo sudėję 388,000 
depozitorių. Nuo to laiko 
per kelis mėnesius įdėlių 
pačtos bankuose pasididino 
ant $10,000,000. Skaičius de- 
pozitorių labai smarkiai pa
kilo.

Per šituos kelis paskuti
nius mėnesius nekurie pač
tos bankai darė daug didesnį 
biznį, negu seniau per visus 
metus. Chicagoj, padėkime, 
per paskutinius tris mėne
sius pačtos bankuosna su
plaukė daugiau įdėlių, negu 
pirm to per 12 mėnesių. Chi
cagoj pačtos bankų depozi- 
torių jau yra 21,000.

Brooklyno pačtos bankai 
jau turi $3,000,000 įdėlių. 
Pažymėtina, jog pereita sa
vaitė buvo pati pasekmin- 
giausia pagal didumo įdėlių.

Postmasteris W. Kelly sa- 
ko.kad bankrūtyjimas nriva- 
tišku banku suvaro į pietos 
bankus didžiausias minias 
naujų depozitorių.

PROGRESISTŲ PARTIJA.
Chicagoje buvo suvažiavę 

likučiai kadaise įtekmingos 
progresistų partijos.

Būt ar nebūt?—štai klau
simas, kui-į reikėjo išrišti.

Progresistai nutarė “būt” 
ir pabriežė, kad jie dar gyvi.

Vargas tai partijai, kuriai 
primygtinai reikia pačiai 
sau įsikalbėt, jog “ji dar gy-

BIZNIS TAI BIZNIS.
Brolis buvusiojo Vokieti

jos kanclero Friedrich von 
Buelow nuvyko Londonan 
labai ypatingais tikslais. 
Jam buvo pavesta misija 
kalbėti varde Kruppo ka- 
nuolių firmos. Mat, daug 
tos firmos šėrininkų yra An
glijoj. Žymus Anglijos tur
čiai įdėję į Kruppo biznį di
delius pinigus.

Buelow’ui buvo pavesta iš
aiškinti Anglijos “ponams”, 
kad jie turės patįs daug 
nuostolių, jeigu Anglijos or
laiviai bombarduotų Kruppo 
dirbtuves!

Biznio reikalai pergali ir 
patriotiškus klyksmus!

Nekurie kapitalistiški lai
kraščiai pradeda agituoti, 
kad fabrikantai savo dirbtu
ves keltų iš didmiesčių į ma- 
žamiesčius.

Tuomet, girdi, būsią ma
žiau streikų ir unijų, nesą 
didmiesčiuose darbininkai 
greičiau susiagituoja.

Paskutinis šimtmetis , 
daug matė įvairių ir savotiš
kų šokių, kurie jau pranaša
vo užgimimą tango. Vidury 
ir pabaigoj pereito šimtme
čio buvo “garsus” šokis 
“kaukau”. Rodosi, kad tas 
šokis, savo progresu, ‘ atstu
me ritmą, visą dailę ir pras
kynė kelią vien tik prie gry
no lytiškumo ir jau toliaus 
nesimatė jam kelio. Vienok, 
aušrelė dvidešimto amžiaus 
susimylėjo ant mūsų ir pa
aukavę naujesnį šokį “kek- 
uok”. Šio šokio amžis buvo 
labai trumpas ir jį tuojaus 
pavadavo “mačišas”, o “ma- 
čišą — “oiro” ir “apaša”. 
Dabar gi užgimė “tango. 
“Tango“ pasirodė “milžinu” 
ir pergalėjo visus kitus šo
kius. Visi prakeikimai po
piežiaus, energiški uždrau
dimai Vokietijos kaizerio 
Vilhelmo ir stengimasis 
Francijos prezidento užstoti 
kelią, nieko negelbėjo, nes 
“tango” užviešpatavo visą 
Europą ir paskui persikėlė į 
Ameriką . štai kaip M. An
dersonas išsi reiškia apie 
“tango”:

“Lai stoja kovon visi mo
ralistai, tai dalykų stovis ne
pasigerins, nes nuo “tango” 
iki lytiškumo pasiliko tik 
vienos durįs, per kurias to
liaus negalima žengti”.

Toliaus M. Andersonas vėl 
sako:

“Šoky “tango” visi kiti ele
mentai visai išnyko. Lytiš
kumas pasiliuosavo nuo tų 
elementų, kurie pirmiau su 
juomi buvo surišti ir pasili
ko savystoviai. “Tango” — 
tai stilizacija fiziškos meilės, 
tai grynas lytiškumas. Tik 
ne toks lytiškumas, kuris 
yra atliekamas pas gyvulius, 
bet lytiškumas švelnus, 
su kuriuom galima pasirody
ti viešuose susirinkimuose... 
“Tango” gyvuliški jausmai 
yra “sužmoninti”. Šis šokis 
švelnus, susilaikantis. Šo
kėjai visą laiką trinasi apie 
tą uždangą, kuri nedaleidžia 
prie lytiškumo”...

Vienok reikia pripažinti, 
kad “tango” labai “švelnus” 
šokis; visas jo vidurinis ne- 
švelnumas yra paslėptas. 
Nors, po teisybei, kiekvienas 
gali matyti ir suprasti tą ne- 
švelnumą bei nemorališku
mą, kuris apsireiškia šokėjų 
dvasioj. “Tango”, jeigu no
rite žinoti, parodo dabartinę 
šokių “dailę”. “Tango” pa
rodo dabartinę meilę ir sy
kiu dabartinį žmogų, kuris 
tuomi užsiima.

Prie “tango” didelę rolę 
lošia ir muzika. Išsyk muzi
kos balsai liūdni, kankinanti. 
Paskui jaučiasi energiška

kova, smarkus užsipuolimas. I 
Vėliaus muzikos balsai pra- i 
deda mainytis: linksmumas, 
žaislai ir juokas ir, ant galo, 
iškilmingas pergalės džiaug
smas. Sykiu su‘muzika mo
savimai ir judėjimai. Dukū- ' 
nu'tampriai susispaudusiu. : 
Jie lytisi vienas kito; kojos 
tankiai susipina. Už vis 
ypatingiausia, tai • akių į- 
smeigimas. “Tango” kaip 
muzikoj, taip ir šokime dau
gybė sadizmo. “Tango”, 
tai kankinimasis dviejų kū
nų, norinčių susilieti, bet ne
galinčių ir nieko nejaučian
čių. “Tango” savy nieko ne
turi, kas būtų nelytiška. 
“Tango” jokio tautiškumo 
neturi. Nors įvairios tautos 
savotiškai myli, savotiškai 
tą meilę apreiškia, bet visi 
vienodai meiliškus ryšius at
lieka, nes visų lytiški jaus
mai lygus. Tokiu būdu 
“tango” ir yra tarp tautiš
kas. Jį lygiai supranta vi
sos tautos. Todėl “tango” 
taip smarkiai išsiplatino po 
visą “civilizuotą” pasaulį.

Senesnis “kaukau” labai 
buvo “mužikiškas”. Augš- 
tas iškėlimas kojų, jų kraty
mas, nelyginant stimpančio 
arklio, o paskui demonstra- 
tyviškas sukimasis. Tokis 
šokis išrodė labai cinišku, 
ypatingai tiems, kurie atei
davo pasižiūrėti. “Kek-uo- 
kas” buvo jau truputį “švel
nesnis”, bet jame matėsi 
daug gyvuliškumo. “Mači
šas”, ypatingai “apaša”, jau 
pranašavo “tango”. Jau 
šiuose šokiuose matėsi sėkla 
sadizmo, meiliško kankini
mosi ir bado lytiškos meilės.

Man rodosi, kad dabar 
kiekvienas supras, prie ko
kios dailės galima šokius 
priskaityti, koks šokių tiks
las bei idėja. Prie pabaigos 
paduosiu ištrauką, kokį iš
vedimą padaro M. Anderso
nas. Jis sako:

“Reikia pastebėti dar vie
nas apsireiškimas, kuris 
tampriai surištas su dabarti
niais šokiais. Turčiai, vie
ton krutančių paveikslų, va
žiuoja į kafe žiūrėti, kaip 
ten “tango” šoka. Vieni šo
ka “tango” ir bešokdami su
kelia lytiškus jausmus, o ki
ti, žiūrėdami į šokėjus, irgi 
užsidega lytiškos meilės 
karščiu. Kaip matom, tai 
šokiai, “bep regresuodami”, 
išsyk atskyrė nuo savęs dai
lę ir pasiliko tik meiliški, pa
skui išskyrė meilę ir pasiliko 
grynai lytiškais. Ant galo 
(lar perskyrė į dvi dalis: į 
šokėjus ir į žiūrėtojus, ku
rie vienodus jausmus pergy
vena”.
fMęs gi turim pasakyti, 

kad šokių progresas priėjo 
prie “tango”, o “tango” pub- 
liškai iškėlė tuos lytiškus 
jausmus, kurie pirmiau buvo 
slepiami. Dabar tuos jaus
mus šokėjai “tango” parodo 
svetainėse ir kitokiose vie
šose įstaigose, kur susirenka 
publika ir visi sykiu tuos 
jausmus pergyvena.

Kaip matosi, tai “tango” 
užviešpataus tarp “civiliza
cijos” ir tuomet jau visai iš
nyks senovės šokiai. Tarp 
mūsų pasiliko grynas “sek
sus” ir sadizmas...

Prie tokio laipsnio priėjo 
šokių “daile”. Dabar lai 
kiekvienas pagalvoja ir pa
sako, ar reikalingi šokiai ir 
prie ko jie eina savo “pro
gresu?”

Suprantama, gal daugelis 
šoka, bet nieko nepamislija, 
ypatingai iš darbininkų kle- 
sos ir tokie gali priešintis, 
bet čia kalbama ne apie dar
bininkus, kurie tankiai pa
mėgdžioja augštesnei kle- 
sai, visai nesuprasdami, ką 
tas jų pamėgdžiojimas reiš
kia ; čia eina kalba apie tuos, 
kurie tveria tą “dailę“, kurie 
rūpinas “kulturišku” tos 
“dailės” pakėlimu, praplati- turą buvo didesnė — vištu- 
nimuirtt. |kai prasikala anksčiau; jei

V. Paukštys, i žemesnė — vėliau.
-----:■ ...-= Normaliai išperėti vištu- 

Tiktai ką išėjo “Šakės” kai yra veiklus ir stiprus. Jie
N. 10. * ----------A.----------------

Laikraštis

Sveikatos pamatas
(Pagal A. S. Gray, M. D.)

Gyvybės atsiradimas ir 
užsilaikymas priklauso nuo 
nuo tūlų chemiškų faktorių, 
iš kurių šiluma ir drėgnu
mas gali būti skaitomi svar
biausiais. Visi dabar esanti 
ant žemes organizmai, gyvū
nai ir augalai turi pasiduoti 
toms pačioms įtekmėms, be 
jokių išėmimų. Šitaip daly
kams esant, yra lengviau ap
rašyti šaltinius mūsų fiziškų 
negalių, paeinančių nuo a- 
belno gyvybės tiesų peržen
gimo.

Mokslas apie augalus va
dinasi botanika, — apie gy
vūnus— zoologija; mokslas 
apie visus gyvus daiktus 
(augalus ir gyvūnus) vadi
nasi biologija. Biologija 
žmonijai daug gero suteikė 
ir kas dieną vis daugiau su
teikia ir gali suteikti.

Biologija mus mokina, 
kad gamtoje nėra vietos 
progai ir kad neaprubežiuo- 
tas augimas niekados nepa
gamina diskordą (nesantai
ką). Diskordai visuomet yra 
dirbtiniai. Jeigu kur nors 
atsiranda “negamtiška” san- 
lyga, tai visuomet ten turi 
būti koks nors dirbtinumas, 
kuris duotą sanlygą ar san- 
lygas sukelia. Ir šių laikui 
tikri medikai stengiasi tą! 
dirbtinumą surasti.

Tyrinėjimai ant žuvių, 
vištukų ir panašių gyvūnėlių 
paskutiniu laiku suteikė 
daug labai šviesių faktų kas 
link ligos, vadinamos vėžiu; 
ir reikia pripažinti, kad pa
sinaudodami patyrimais iš 
mažų organizmų gyvenimo, 
męs galėsime prašalinti dau
gybę savo fiziškų negalių, — 
mokėsime geriau sveikatą 
užlaikyti, greičiau ligas iš- 
gydyti.

Kiekvienas žino, ką reiš
kia perėjimas arba inkubaci
ja. ^Vienok, dirbtinė inkuba
cija ąedaugeliui gerai tėra 
žinadia. O tas dalykas jau

• neatmęnarnoj senovėj buvo 
žinomas egiptiečiams, chi- 
niečams ir kitoms tautoms.

Dirbtinio perėjimo apara
tas vadinasi inkubatohius. 
Tai yra uždaryta skrynia su 
prietaisomis suteikimui at
sakančios kiekybės šilumos 
ir drėgnumo. Šilumos bei 
drėgnumo laipsniai turi būti 
greitai sumažinami arba pa
didinami, nes įvairių gyvūnų 
kiaušiniai reikalauja truputį 
skirtingos šilumos ir drėg
numo.

Jeigu į turintį apie 103° F. 
šilumos inkubatorių įdėti 
100 gerų vištos kiaušinių, tai 
už dienos - kitos viduje 
kiaušinių galima patėmyti 
žymią permaną, paeinančią 
nuo apsiurbimo šilumos. Nė
ra skirtumo, ar šiluma pasi
daro nuo šiltų vandens dūdų, 
elektros, saulės šviesos ar 
paprastos kerosino lėmpos: 
jeigu viduje inkubatoriaus 
temperatūra ir drėgnumas 
bus vienoki laike inkubacijos 
perėjimo, dauguma kiauši
nių suteiks normalius paukš
čius.

Jeigu inkubatoriaus vidu
je yra normalė temperatūra 
ir drėgnumas, tai penktoj 
dienoj kiaušinių viduryje 
matosi didelė permaina: vy
stantysis gyvūnėlis ir lyg vo
ratinkliai kraujagįslės aiš
kiai pasirodo. Dešimtoj die
noj pasirodo tolymesnis vys
tymasis ir tūli vištukai būva 
numirę. Keturioliktoj die
noj atsiranda nauji negyvė
liai. Tada jau vištukai esti 
žymiai paaugę. Devyniolik
toj dienoj vėl jieškoma ne
gyvų ir ant galo mašina ne
judinama iki galutinam iš- 
perėjimui. Jeigu perėjimo 
laike temperatūra buvo 103° 
F., tai vištukai paprastai 
pramuša kevalus dvidešimts 
pirmoj dienoj. Jei tempera-

greitai kokią nors ligą pa
gauna. ~ Nenormaliai perėti 
vištukarsimtais miršta nuo 
dysen te rijos; net ir tie, ku
rie tą ligą pergali, niekados 
nebūna sveiki, ir greičiau 
pagauna kokią-nors ligą.

Vienok niekados inkuba
toriuj perėti vištukai negali 
lygintis su vištos perėtais vi- 
štukais. Jie yra silpnesni ir 
greičiau ligą pagauna.’ Ma
tomai, męs da nesuprantam 
daugybės slėpinių tarpe že
mųjų organizmų arba mūsų 
pačių veislės; dėlto iš dirbti
nių perėjimų galime daug 
pasimokinti. Pamatu geros 
sveikatos yra geras maistas 
ir geras oras. Geras mais
tas nėščiai motinai reiškia 
gerą lempą inkubatoriui, ir 
jeigu atsiranda nedateklius, 
tai išsivysianti gyvybė būti
nai nukentės; jeigu nesu
prasdami savo normalių 
reikmenų, męs perdaug ne
tinkamų valgių vartojam, 
tai ir už tai prisieina ligo
mis sunkiai atsimokėti. Pil
dant gamtos tiesas, negali
ma turėti jokių ligų. Tų 
tiesų supratimas — tai tvir
tas žingsnis prie sveikatos; 
o jų pildymas — pilnas nuo 
ligų apdraudimas.

A. J. Karalius.

IS LIETUVOS.
Suvalkų gubernijoje daug 

buvo apsigyvenusių Vokieti
jos pavaldinių “prūsais” vai
dinamų. Jie nors ir prisira
šydavo prie Rusijos, bet pa
gal Vokietijos įstatymus — 
pasilikdavo “kaizerio paval
diniais” ir svajodavo apie 
Prūsijos kaizerio “didybę- 
galybę”. Žinoma, dabar vo
kiečių kariumenei atėjus, 
vietiniai “prūsai” juos išties
tomis rankomis sutiko. Tai 
gi už tai dabar visi Suvalkų 
gub. “prūsų vyrai” (mote
rims leista namie pasilikti) 
ištremiami iš Suvalkų gub. į 
tolimas gubernijas. Daugu
ma iš jų nei vokiškai nemo-

Šiauliai, Kaun. gub. Mies
to galva Šakauskis gavo nuo 
gubernatoriaus leidimą, 
rinkti aukas nukentėjusiems 
nuo karės žmonėms, netik 
Šiaulių mieste, bet ir kituose 
Šiaulių apielinkės mieste
liuose. S—t—s.

Alsėdžiai, Kauno gub. 
“Blaivybės” Draugija surin
ko 18 rub. sužeistųjų naudai 
aukų, kurias ir atidavė 
“Raudonajam Kryžiui”, be 
to dar iš savo kasos tam pa
čiam tikslui paskyrė 33 rub., 
tad viso labo — 51 rub. ir į- 
teikė “Raud. Kryžiui”. Au
kos renkamos ir sodžiuose.

Alsa.

Žalpiai, Kauno gub. Pas 
mus karės baimės liga jau. 
daugumas žmonių persirgo 
ir, šautuvų garsams nutilus, 
nusiramino. Iš visų augalų
— čia geriausiai užderėjo 
bulvės, nes rudens lietus jų 
derlių pataisė. Žmonės 
skundžiasi, jog nėra kas par
duoti ir viskas nepaprastai 
pigu. Žąsys parduodama po 
50 — 60 kap., antys — po 25
— 30 kap. Pirkiniai pa
brango: cukrus po 23 kap., 
žibalas po 10 kap. ir tt Visi 
laukia karės pabaigos.

Žalpis.
(“R. Nauj”).

tuojaus pradeda lesti ir grei- 
išrodo gana tai subręsta. Bet nenorma- 

gražiai. Nuo naujų metų liai (pergreitai ar perilgai) 
žada eiti du sykiu į mėnesį, perėtb vištukai yra silpni ir

Marijampolė.
Nepaprastą reginį matėm 

per žydų šventes “kūčkas”. 
Rusų kariumenės vadas lie; 
pė visiems žydamas taisyti 
plentą. Pasisamdyti darbi
ninką savo vieton buvo ne
valia, todėl prie darbo stoję 
ir žydų inteligentija.

Vyrų gimnazija suš ‘ 
ta, knygyne knygos ii 
tos, fizikos kabinetas s 
kintas. . Naikinimo < 
pradėjo vokiečiai, o 
patys žmonės.“Naujienos” su “Keleiviu”
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J. Marcinkevičius.

so biznio mudu su p. Pov. šu

tai

uz-

as Lenkuose,
iš

skaitą iš “Birutės” pastaty
mo? Juk “Birutės” pastaty
mas buvo p. Petrausko pri
vatinis dalykas, kaip augš-

tą patvirtina pp. Šteinys ir 
Devenis. Pagaliaus, ir pats 
p. Pov. man apie tai pasako
jo. Tat kokią tiesą pp. Pov. 
su Žem. turėjo reikalauti iš

kui pridūrė: “Tik, brolyti,

Draugystes sekr.
J. A. Janušionis.

“Aido”
“ ' i”

$250 už pastatymą “Pilėnie- 
čių”, tai nesulygo.

P. Pov. sako: “

|“Aido

* kuris gryną teisybę užgina ’Kuopa lavinai 
arba užsigina, į polemikas 
neisiu.

i J. S. Pruselaitis.

WATERBURY, CONN* 
Laiškas į “Laisvės” Re

dakciją !
“Laisvės” N. 89 p. Pruse- 

laitis daro man šmeižiančius 
užmetimus kaslink santikių 
11 kuopos S. L. A. su p. Pet
rausku, prikaišiodamas ir 
kitas y patas, kurios nieko 
bendro tame neturi. Neuž
miršo net konkolauskijados. 
Mat, pamiršo nabagėlis savo 
darbo vaisių.

Seimo rengime nebuvau 
nei aš, nei Žemantauskas, 
bet komitetas susidėjo iš 5 
ypatų. 11 kuopa niekados 
nekvietė jokios Teatrališkos 
draugijos, nes p. Petrauskas 
dar 1912 m. buvo pažadėjęs 
pastatyti gerą muzikališką 
veikalą Waterburiečiams, 
būtent už jų nuopelnus ir 
simpatiją p. Petrauskui. Nei 
11 kuopa, nei p. Petrauskas 
neįgaliavo nei manęs, nei p. 
Žemantausko rinkti apgarsi
nimų į programą; 11 kuopos 
susirinkime buvo išrinktos 
atskiros ypatos: dvi nuo 11 
kuopos S. L. A. ir dvi nuo 5 
kuopos T. M. D. surengti 
programų. Apgarsinimai į 
programą buvo renkami sei
mo lėšų uždengimui. Tiesa,

.Į'.".,. 4

. .. . . . Gegužės 18 d., apie 11 vai.
draugiją, bet kad ryto, eidamas pas p. Pet- 
draugija reikalavo, rausk^ sutikau p. Povilaiką 

-.. t kampo Grand ir Bank 
! gatvių, išeinant iš p. Petrau- 

. z . . . gepardą- sko studijos. Povilaika tuo-
viau (as gi nei nesakau, kad jaus pradėjo džiaugtis, kad 
p. Pov. pardavė) jokio kon- įšprašęS nuo p. Petrausko 
certo, nes neturėjau tiesos, konCerta dėl 11 kuopos S. L. 
taipgi ir nepirkau . 1 ai kas ■ A> ir kad reikėSią už tai Pet- 
tą koncertą dėl .11 kuopos j rauskuj užmokėti $50. Pas- 
nupirko ? Juk toliaus p. Po- kui pridurė: “Tik, brolyti, 
vilaika sako : “11 kuopa nuo ! rejkės pasistengti sutraukti 
atsibuvusio koncerto atiduo- kodaugiausia publikos, kad 
da visą pelną p. Petrauskui . ---- -- "
Kokį biznį 11 kuopa turėjo 

Įsu tuo koncertu, kad ji visą 
koncerto pelną atiduoda p', ^dengus tas išimdas”.’ 
Petrauskui? Čia vėl p. Pov. nusprendėm, 
sav e su siko m p ro m i tuo j a.

Kaip augsčiau minėta, " 
Pov. savo straipsnyje užsigi-, 
na, kad nei jis, nei p. Žeman-Į 
tauskas nebuvo komitete sei-! 
mo surengimui, tai kas juo
du įgaliojo vesti su p. Pet
rausku derybas link pastaty
mo “Birutės?” O kad pp. 
Pov. su Žem. tas derybas ve
dė, tai taipgi yra liudininkai 
— pp. M. šteinys ir P. Deve
nis. Petrauskui paprašius 
už “Biiutės” pastatymą 
$150, pp. Pov. ir Žem. nesu
tiko tiek mokėti ir prašė p. 
Petrauską, kad apsiimtų 
“Birutę” pastatyti savo lė-

nes kuopa labai daug turės 
išlaidų, o įplaukų nėra, kad 

“. Męs 
kad koncertas 

galės duoti pelno apie 70 — 
. !?• 80 dolerių.

Petras Devenis.

paskajtas ir u. Į Kuopos 
skaityklą ateina ir tokių 
žmonių, kurie pirmiau ir 
ant gatvės neišeidavo, o da
bar jau nesibijo ir pirmeiviš
ką laikraštį į rankas paimti. 
Tokiu būdu T. M. D. kuopa 
prirengia dirvą ir dauguma 
jos narių gali pasilikti L. S.
S. kuopos nariais.

Dabar yra užmetama, būk
T. M. D. kuopa parengė šo
kius tuomet, kuomet L. S. S. 
kuopa rengė koncertą. Taip, 
bet kas tame kaltas? L. S. 
S. kuopa rengė koncertą ant 
7 d. lapkričio, o T. M. D. kuo
pa ant 14 d. lapkričio. Bet 
nežinia kodėl L. S. S. kuopa 
paėmė ir perkėlė savo kon
certą ant 14 d. lapkričio. Tai 
kas tame kaltas? Jeigu kal
tinti, tai tik korespondentą, 
kuris neteisingai paduoda 
žinias ir tuomi klaidina žmo
nes.

Guy de Maupašant.

NABAŠNINKE

Nepaprasto p. Povilaikos 
arogancija, apsireiškusi 
daugelyje dalykų, apsireiš
kė dar viename: “M. P. pa
dėjęs pastatyt gerą muzika
lišką veikalą waterburie- 
čiams už jų nuopelnus ir 
simpatijas”, t.y. man, M.Pet
rauskui. Tikra arogancija, 
gal savita tik mažam žiups
niui žmonių. Prakilnesni 
waterburieciai man dėkingi 
už tai, ką aš dariau jų kolio- 
nijos garbei ir vardui, jų 
jaunimo lavinimui ir kėlimui 
kultūros, o čia už tai dar, pa
gal p. Povilaikos, aš privalė
jau atsilyginti.

Niekas muzikos vakaro 
remt nepanorėjo (kalbant 
apie draugijas), tai aš pasiė
miau ant savęs, o pp. Povi
laika su Žemantausku man 
patis pasisiūlė, kad padėsią 

p. Devenio (“Birutės” rengi- maname darbe. 
m<> finansų tvarkytojo) at- mantauska nei 

? • i LLT'l* j — 1 » i L *

ir aš surinkau nuo pašalinių šomis ir savo naudai, t. y., 
(ne Waterbury gyvenančių) imtų riziką pats ant savęs, o 
vertelgų svetimtaučių kelis jįe, pp. Pov. ir Žem., pasiža- 
dolerius, surinko ir p. Že- dėjo savo agitacija remti, 
mantauskas nuo laivų kom- Kad tokia sutartis buvo, tai 
panijų, bet nei aš, nei p. Že- - ' ’ " v" *
mantauskas nerinkome p. 
Petrauskui: p. Petrauskas 
mus neįgaliavo, nes neturėjo 
tiesos ir mūsų sutartyje su- 
lyg pastatymo “Birutės” to 
nebuvo minėta. Aš žadėjau 
p. Petrauskui pagelbėti par
davinėjime tikietų ir tą išpil- 
džiau, nes dar prieš persta
tymą “Birutės” pardaviau 
už $187.50 tikietų.

11 kuopa savo susirinkime 
išrinko komitetą iš 3 ypatų 
užbaigti reikalą su p. Pet
rausku. Apart to, p. Pet
rauskas kreipėsi prie “Tėvy
nės” su savo reikalu, o 11 
kuopa davė savo paaiškini
mą, bet jau antras.mėnuo 
baigiasi, o pasiaiškinimo ne
simato.

Aš nieko priešais p. Pet
rauską neturiu: visuomet, 
kiek galėdamas, stengiausi 
jam pagelbėti jo rengiamuo
se vakaruose, kaip darbu 
taip ir skatikais; manau, 
kad tą gerai žino ir p. Pru
selaitis, tai kodėl jisai juodi
na mane? Nepardaviau aš 
jokio koncerto, nes neturė
jau tiesos, taipgi ir nepir- ____
kau. 11 kuopa nuo atsibu-1 karas davė jam pelno $180 ir negalįs, 
vusio koncerto atiduoda visą1 1 ” * ’
pelną p. Petrauskui ir p. 
Petrauskas tą žino. Labai 
ne vietoj advokatavimas p. 
Pruselaičio. Gerai žinau, 
kad Pruselaičiui visas daly
kas yra žinomas, bet jis jį 
apvertė augštyn kojomis.

A. J. Povilaika.
Waterbury, Conn.

Newark, N. .J.
25 d. lapkričio atsibuvo D. 

L. K. Vytauto draugystės 
susirinkimas, kuriame nuta
rė paaukauti $25 Lietuvos 
Šelpimo Fondui. Ši draugy
stė susitvėrė 1910 m. vakari
nėj miesto daly, taip vadina
moj “Kalnuose”. Dabar tu
ri 56 narius ir turto arti 
$500. Kaip matot, nors 
draugija jauna ir neskaitlin
ga, bet išmoka ligoj pašel- 
pas, posmertines ir dar ka
soj turi. Kas nori prie tos 
draugijos prisirašyti, mel
džiame ateiti į susirinkimus, 
kurie atsibūna kiekvieno 
mėnesio paskutinėj seredoj, 
104 Wallace st., Newark,

atydos ne
atkreipiau, bet p. Povilaikos 
prašiau užsiimt tvarka par
davinėjimo tikietų. P. Po
vilaika man atsakė, kad tas 
gal bus negerai, nes būk jis 
esąs jau daugeliui įsipykęs. 
Tuomet aš jam pavedžiau 
vest skyrių apgarsinimų ir 
programų, ko jis pats prašė 
ir primine. Programai bu
vo manyta ir kalbėta pavest 
p. P. Deveniui. Taigi, po to 
p. Devenis paėmė vedimą ti
kietų. Užsigynimas p. Po
vilaikos kas link programų 
v ra neteisingu, nes jis, dar 
net po visų vakarų, man iš

bų: o antra, pp. Pov. su Žem. 
nebuvo komitete, pagal p. 
Pov išsireiškimą!

P. pov. saldėj “Nei JI kuo
pa, nei p. Petrauskas neįga- 
’iavo nei manęs, nei p. Žem. 
rinkti apgarsinimų i progra
mą’,’. Tad aš paklausiu p. 
Pov., kas užsiėmė daugiau
sia rinkimu apgarsinimų, 
kas užsiėmė abelnu sutvar
kymu minėtų programų? 
Ar ne pp. Pov. su Žem.? Ką. programa ir -atskaitą buvo 
reiškia p. Pov. išsireiškimas i atnešęs, bet kad ji buvo ne- 
prieš mane, kuomet po to vi- piina> tai aš jos neėmiau. Aš 
so biznio mudu su p. Pov. su- pasakiau, kad pilnos atskai- 
sitikom ant Elevenworth St., tos prašau. P. Povilaika 
kur tarp kitko p. Pov. sako: |man pasakė, kad kiti rinkė- 
“Ko tas Petr. nori? Jis rei-jjai, žemantauskas, Mikelio- 
kalavo už “Bitutės” pastaty-jnis ir dar kiti jam nepriduo- 
mą tik $150, o “Biiutės’^ya- da atskaitų, jis nuo jų paimt 

.. v Aš pasakiau, kad
dar jis nori pelną gauti už tame dalyke aš tik su juom 
programus ir už koncertą”, vienu turėjau reikalą^ tai 
Štai kokia pp. Pov. bei Žem. prie kitii ne mano dalykas 
politika. Jeigu “Birutę” pa- kreipties. Pradžioj rinkimo 
stantant bus . deficitas, tai programo p. Povilaika, už- 
Petrauskas iš savo kišeniaus i važiavęs pas mane New Yor- 
deficitą apdengs, o jeigu bus.kan, ramino, kad rengt “Bi- 
pelno viršaus $150, tai tą " 
peiviršį paims dėl 11 kuopos. 
Ar ne puiki pp. Pov. ir Žem. 
politika?

Aaugščiaus matėm, kaip 
p. Pov. visko užsigina, nors 
faktai kalba kitaip! Tai ko 
jau stebėtis iš Povilaikos už- 
sigynimų ten, kur nėradiūdi- 
ninkų, būtent užsigynima. 
buk jį p. Petrauskas nepra
šė rinkti apgarsinimų į pro
gramus.

Ką p. Pov. nori pasakyt, 
kad konkolauskijada tai esą 
mano darbo vaisiai? Aš gir
dėjau nuo vietinių, kad p. 
Pov. ir Žem. platina tą pas
kalą, būk Konkolausko pasi
elgimas buvęs iš mano prie
žasties. Aš reikalauju, kad 
p. Pov. apie tą dalyką aiš
kiau kalbėtų.

Kiek buvo mano užmeti
mų prieš p. Pov. asmenį, pats 
stengiausi faktiškai priro
dyti, nes tą viską pats žino
jau, kuriuos užmetimus pa
tyriau nuo pp. Petr. ir De
venio, tai paprašiau, kad jie 
patįs už save paliudytu, to
dėl žemiau ir teina minėtų 
asmenų išsireiškimai. TL 

; kin, kad to. ką prirodžiaių

Kad mano užmetimai yra 
šmeižianti p. Povilaikos gar
bę, dėlei to nesiginčysiu, vie
nok, jeigu p. Pov. šiek tiek 
rūpi jo asmeniška garbė, tai 
reikėtų saugotis neužsipel
nyti panašių užmetimų; o 
kad tie užmetimai yra tei
singi, tai apart to, ką aš iš 
paties p. Pov. sužinojau, dar 
žemiaus liudyja pp. Devenio 
ir Petrausko pranešimai. 
Pagaliaus pats p. Pov. savo 
besiteisinsime įsivėlė į melų 
sūkurį. Vienoj vietoj p. Po- 
vilaika sako: “Seimo rengi
me nebuvau nei aš, nei že
mantauskas ir tt.” Kitoj 
vietoj sako: “ir mūsų sutar
tyje (suprask, su p. Petraus
ku) pastatyme “Birutės” — 
to nebuvo minėta”. Tad 
kaip p. Pov. galėjo su p. Pet
rausku daryt sutartį pasta
tyme “Birutės”, kad nebuvo 
komitete seimo rengimui?

P. Pov. užsigina, kad 11 
kuopa niekuomet nekvietė 

♦jokios Teatrališkos draugi- 
ios;idant suloštų ka nors ~ -.

imui. Aš puoliu nristatvti .užteks ir P. Pov. ir visuome- 
zin-t Išninku, kad 11 kn. I nei ir ant tekaus su tekiu

T. M. D. kuopa kvietė žmogum, kaip p. Povilaika,

rutės” nebijočiau, nes už 
programos jau kelius desėt- 
kus dolerių surinkę. (Vėliau 
atvažiavęs, p. Žemantauskas 
patvirtino, kad jie renka jau 
programos ir tt. ir gerai se
kasi). Neužimsiu daug vie
tos, nes savu laiku dar bus

Aš ją beprotiškai mylėjau. Aš visai ne
suprantu, kodėl myli. Argi nejuokinga vi
same pasauly matyti Pik vieną ypatą, turėti 
savo galvoj tik vieną mintį, širdy tik vieną 
norą ir lūpose tik vieną vardą? Tą vardą, 
kuris iš gilumos sielos, kaip vanduo, iškįla 
ir kurį nuolatos savo lūpom kartoji, visur 
be paliovos šnabždi, kaip kokią maldą!

Aš čia jums nepasakosiu mūsų meiles 
istoriją, nes jūs gerai žinot, kad meiliškos 
istorijos visos vienodos. Aš su ja susitikau 
ir įsimylėjau. Ot ir viskas. Čielus metus, 
išgyvenau jos meiliškoj atmosferoj tarp 
švelniii žodelių, jos glamonėjime, jos kalbo
se, jos žvilgsniuose. Aš stačiai maudžiausi 
laimėj, kurią jinai man suteikė.

Aš negalėdavau atskirti nei nakčių, nei 
dienų, aš nežinojau, ar aš gyvas, ar jau nu
miręs, ar ant tos pačios žemės randuosi, ar 
kur nors kitam pasauly.

Jinai numirė. Kaip jinai numirė? Aš 
nežinau, nieko nežinau.

. Vieną lietingą vakarą jinai sugrįžo visa 
šlapia ir pradėjo kosėti. Aš visai nežinau, 
kas jai pasidarė. Ateidavo daktarai, ką tai 
parašydavo ir vėl išeidavo. Atnešdavo vais
tų ir kokia tai moteris duodavo jai gerti.

Minersville, Pa.
29 d. lapkričio čia atsibu

vo visuotinas lietuviii susi
rinkimas, kad apkalbėjus ir 
sutvarkius auku rinkimą V 4
Lietuvos Šelpimo Fondui.

Reikia pastebėti, kad iki

aukų rinkimu nesirūpino, 
bet kada pamate šaukiant 
visuotiną lietuviii susirinki
mą, tuomet griebėsi ir jis už 
darbo. Tuojaus išrinko ko
lektorius ir liepė savo para- 
pijonams nešti aukas į baž
nyčią.

Laike visuotino susirinki- 
kimo tapo išrinkta komite
tas ir aukų rinkikai: A. Ar- 
bačauskas — pirmininkas, J. 
Čudinas — raštininkas, J. 
Ramanauskas — iždininkas. 
Rinkikai: Ona Merchaitčiu- 
tė, M. Ramanauskiutė, J. 
Lenšurgas, K. Bagašauskas, 
V. Merkevičius ir J. Jakiuči- 
kas.

Rinkikai lankysis į drau
gijų susirinkimus, per sta
bas ir rinks aukas.

Broliai darbininkai! Ka
da jūs aukausite savo kruvi
nai uždirbtus centus, tai ap
sižiūrėkite, kam jūs juos 
duosite ir kas jais naudosis.

pia, akis žvilgėjo ir išrodė liūdnos. Aš su ja 
kalbėdavau ir jinai man atsakinėdavo. Ką 
męs vienas kitam pasakodavom, tai aš visai 
nežinau — aš viską užmiršau. Jinai numi
rė ir aš aiškiai atsimenu jos paskutinį leng
vą, silpną atsidusimą. Prižiūrėtoja sušuko 
ir aš viską supratau. Paskui aš vėl nieko 
fiesupratau. Atsimenu kunigą, kuris buvo 
atėjęs ir išsireiškė: “Jūsų numylėtinė”. 
Man tas išsireiškimas pasirodė įžeidimu jos 
garbės. Sykį jinai numirė, tai kas turėjo 
tiesą apie tai žinoti ? Aš kunigą išvijau lau
kan. Atėjo kitas kunigas, kuris buvo mei
lus ir labai geras; aš verkiau, kuomet jis 
man apie ją kalbėjo. Man pasakojo apie 
tūkstantį kokių tai daiktų, reikalingų prie 
laidotuvių. Bet aš gerai atsimenu tik grabą 
ir plaktuko balsą, kuriuom užkalė jos grabą. 
O, viešpatie!

Ją užkasė! Jinai šitoj duobėj! Atėjo 
keliūtas jos draugų; kad nuo jų išsigelbėjus, 
aš-išbėgau ir ilgai klaidžio jau gatvėmis. 
Paskui parėjau namo. Ant rytojaus aš išva
žiavau.

Kada aš pamačiau savo kambarį, mūsų 
kambarį, lovą, patalus, visus rakandus, visą 
namą, kuriame buvo viskas, kas tik pasiliko 
po jos mirties — mane apėmė vėl tas liūdnu
mas ir aš norėjau atidaryti langą ir šokti 
ant gatvės. Aš negalėjau pasilikti tarp tų
daiktų, kurie pirmiau prie jos buvo ir dabar 
dar užlaiko jos kūno atomus, jos kvapsnį, ją 
pačią. Aš paėmiau skrybėlę ir norėjau iš
eiti.

voj nukentėję nuo karės jū
sų pačių broliai, seserįs ir tė
vai būtų sušelpti, tai aukau
kite virš nurodytiems rinki
kams, bet jeigu jūs norite, 
kad jūsų tais centais būtų 
sušelptos Lietuvos davatkos, 

... . x kurios tingi dirbti ir sėdi
viskas paduota daug plačiau bažnyčioj ir kunigai, tai ga-
ir jeigu tai buvo keno n^»’s 
prieš mane padartya “ka
mora”, tai turės paaišv'~t.i ir 
teisybė, nors slopinanti, ne
numirs.

M. Petrauskas.
Gardner, Mass.

“Laisvės” N. 90 tilpo 
mūsų miesto koerspondenci- 
ja, kurioj p. Džimis sako, 
būk naujai susitvėrus T. M. 
D. kenkianti socijalistų kuo
pai. Man rodosi, kad p. 
Džimis visai apsilenkė su tei
sybe. T. M. D. kuopa ne tik 
nekenkia socijalistų kuopai, 
bet dar naudą atneša. Prie 
T. M. D. kuopos priklauso 
visokių pažiūrų žmonių ir 
jie laisvai lavinasi. Kuopa 
užlaiko skaityklą ir į skaity
klą pareina visoki laikraš
čiai, pradedant nuo “Kovos” 
ir baidant “Draumi”. Reiš
kia. visi gali i skaityklą lan
kytis ir skaityti tokius laik
raščius, koki tik patinka.

lite aukauti dvisiškijai. Jūs 
gerai matot, kad dvasiškijai 
nerūpi sušelpti nuo karės 
nukentėjusius, nes jie nuo to 
darbo šalinasi ir nedalyvau
ja sykiu. Jie nori susirinkti 
aukų, už kurias paskui lai
kys pamaldas už žuvusius 
ant kares lauko ir tuomi sa
kys, kad jie šelpia nukentė
jusius. Idealiste.

Haverhill, Mass.
29 d. lapkričio N. P. drau

gystė statė ant scenos du 
veikalu: “Tarnasįpainiojo” 
ir “Smuklė”. Taipgi buvo 
sulošta du monologai, kelia- 
tas deklamacijų ir viena 
mergina labai dailiai solo 
sudainavo. Vakaras * labai 
puikiai pavyko . Reikia ste
bėtis, kad vienos merginos ir 
taip puikiai darbuojasi. . Gė
da Haverhillio lietuviams 
vaikinams.

A. Tekorius.

Priėjęs prie durų, aš pamačiau didelį 
veidrodį, kuris taip tankiai atmušdavo jos 
visą figūrą ir kuriame turėjo užsilikti jos 
paveikslas. Aš stovėjau prieš veidrodį ir 
drebėdamas žiurėjau į tuščią stiklą. Man 
rodėsi, kad myliu ir tą stiklą. Aš dasilytėjau 
prie jo — jis buvo šaltas, kaip ledas... O, 
tie atsiminimai! Laimingi tie žmonės, ku
rių širdis panašios į šį veidrodį, nes jame 
nieko nepasiliko ir jis nieko nejaučia. O 
kaip tai sunku ir kiek tų kančių!

Aš išėjau ir visai nejusdamas ir neno
rėdamas, atsidūriau ant kapų; aš suradau 
jos duobę su marmulo kryžium ir užra
šu : “Jinai mylėjo, buvo mylima ir numirė”. 
Ten, žemėje, jinai jau supuvo! Baisu! Aš 
kritau ant žemės ir pradėjau raudoti. Aš 
ten buvau labai ilgai. Jau pastojo naktis. 
Mane apėmė neapsakomas noras, beprotiš
kas noras įsimylėjusio jaunikaičio pasilikti 
visą naktį ant kapų, netoli jos ir verkti ant 
jos duobės.

Bet mane galėjo patėmyti ir nuvaryti 
nuo kapų, todėl aš sugalvojau gudrumą. Aš 
atsikėliau ir pradėjau klaidžioti po šį negy- 
vėlių miestą. Kaip mažas negyvėlių mies
tas palyginus su gyvųjų miestu! O vienok 
jis turi kelis syk daugiau negyvėlių, negu 
gyvųjų. Mums reikalinga augšti namai, 
plačios gatvės, didžiausi laukai, kad galėtų 
išsimaitinti tik keturios gentkartės. O dėl 
visų gentkarčių, dėl visų žmonijos kuopečių, 
veik nieko nereikia — mažytis laukelis. Juos 
visus ima ir praryja žemė. Ir viskas.

Gale kapų aš užėjau ant senų, apleistų 
duobių. Numirėlių kūnai jau susimaišę su 
žeme, o jų kryžiai baigia pūti; greitu laiku 
ten pradės naujus laidoti. Ten labai auga 
laukinės kvietkos, čielas sodas, kurio aug-

menįs maitinasi žmonėmis.
Aš ten buvau visai vienas. Aš įlindau jį 

krūmus ir pasislėpiau. Kada jau visai sute
mo, aš išlindau iš krūmų ir palengvėliai pra
dėjau vaikščioti po numirėlių žemę. Aš la
bai ilgai klaidžiojau ir negalėjau surasti jos 
duobės. Išplėtęs akis, ištiesęs rankas, aš 
užeidavau ant svetimų duobių, apčiuopda
vau jąs rankomis, paguldavau ant jų ir net 
galvą susimušdavau į kryžių. Aš, it tas ne
regys, čiupinėjau rankomis viską, kas tik 
man pasipainiodavo. Kada nučiuopdavau 
kryžių, tai su pagelba pirštų skaitydavau 
pagal išbraižytas raides jų vardus. Neap
sakomas tamsumas! Aš jokiu būdu negalė
jau surasti jos duobės. Mėnulio šviesos vi
sai nebuvo ir mane apėmė baimė. Kur tik 
aš nepasisuku, kur tik koją nekeliu, visur 
duobės ir duobes. Po kairei, po dešinei, 
priešaky ir užpakaly — visur duobės! Ko
jos pradėjo drebėti, negalėjau vaikščioti ir 
aš atsisėdau ant vienos duobės. Aš jaučiau 
ir girdėjau, kaip plakė mano širdis, bet aš. 
girdėjau ir ką kitą, kokį tai liūdną, neaiškų 
bildesį. Aš nežinau, ar taip man galvoj užą, 
ar tai ištikro buvo koks tai bildėsis? A£ 
žvalgiausi aplink. Nežinau,- kiek laiko aš 
ten praleidau. Bet aš taip nusigandau, kad 
norėjau šaukti pagelbos.

Man pasirodė, kad akmeninė lenta, ant 
kurios aš sėdėjau, pradėjo judėti, tartum 
būtų kas ją kėlęs. Žaibo greitumu aš atsi
dūriau ant kitos duobės ir pamačiau... pa
mačiau, kad akmuo, ant kurio aš sėdėjau, 
pasikėlė; iš duobės išlindo nabašninkas — 
nuogas skeletas. Aš jį mačiau, labai gerai 
mačiau, nors tai buvo labai tamsu. Aš per
skaičiau ant kryžiaus užrašą: “Čia ilsisi 
Jonas Olivanas, numiręs 51-muose metuose 
amžiaus. Jis mylėjo savo gimines ir buvo 
teisingas ir geras žmogus”. Ir nabašninkas 
skaitė tą užrašą. Paskui jis paėmė aštrų 
akmenį ir pradėjo trinti tą parašą.

Jis išlengvo naikino tą parašą ir kuo
met jau visai ištrynė, tuomet kaulu, pirmiau 
buvusiu didžiuoju pirštu, užrašė sekantį už
rašą: “Čia ilsisi Jonas Olivanas, numiręs. 
51-se metuose savo amžiaus. Savo žiaurumu, 
norėdamas atimti turtą, pagreitino savo tė
vui mirtį, kankino pačią ir vaikus, apgaudi
nėjo kaimynus, vogė, kada tik proga pasi
taikydavo ir elgetystėj numirė”. Nabašnin
kas pabaigė rašyti ir ilgai žiūrėjo j savo dar
bu. Kada aš atsisukau, tai pamačiau, kad 
visos duobės atidengtos, visi nabašninkai iš
lindę, visi naikino ant kryžių užrašytą me
lą ir rašė teisybę. Aš tuomet pamačiau, kad 
jie visi buvo budeliais, žiauriais, melagiais,, 
pavyduoliais ir kitokiais nenaudėliais. Ge
ri tėvai, ištikimos pačios, pasišventę sūnus, 
nekaltos mergaitės — visi rašė tikrą tei
sybę.

Aš tarp skeletui pradėjau vaikščioti ir 
jieškoti savo mylimosios, tikėdamas, kad 
tuojaus ją surasiu.

Aš ją ištolo pažinau, nors jos veido ne
mačiau, nes buvo apsiglobus. Ant marmu- 
lo kryžiaus, ant kurio aš neseniai skai
čiau: “Jinai mylėjo, buvo mylima ir numi
rė” — dabar skaitau: “Jinai rengėsi apgau
ti savo mylimąjį ir, eidama su kitu ant pasi
matymo, pakliuvo po šaltu lietum, persišal
dė ir numirė”.

Mane ant rytojaus pakėlė be jausmų ne* 
toli kapų. j

Vertė švenčioniškis. Į 
-----------o----------

KUOMET BUS KARĖS GALAS? 
(Iš “L. Žin.”).

Senasis vokiečių gener. Moltke užklau
stas buvo karalienės, išlydėjusios karan 6 
savo sūnus ir vieną jų jau žuvusį apraudo
jusios:

— Kada gi aš pamatysiu kitus savo vai
kus ?

— Pavasarį, kuomet visa Vokietija pa
matys savo vaikus — atsakė šaltai genero
las.

Kitas karininkas ton Mornt visa karo* 
bėgį aiškina tokia būdu:

Du mėnesiu

karti fronte su francūzais, belgais ir ang
lais. Čia vokiečiams ligi tam laikui pavyk
sią sulaužyt francūzų atsispyrimą palei lini
jos Belforo Verdene tvirtovių. Jas perga
lėjus ir, vokiečių kariumenėms atsidūrus- 
ties Paryžium ir Vilnium, turės įvykti jūros 
karas; jis bus Anglijai pragaištingas. Ja
me pasirodys savo galybėje povandeninės 
laivės ir aeroplanai. Tas sprendžiamasai 
susirėmimas įvyks ne vėliaus Naujųjų Metų..

Sausio mėnesį vokiečių priešininkai tu
rėsią įsitikinti, kad jungtiniai karai, ne vie
nos valstybės vedami, o kelių susidėjusių 
niekuomet nevyksta ir vasario mėnesį pa* 
darysią santaiką



ŽIEMA
Pirmas sniegas.

Krinta, krinta baltas sniegas,
Lenkia obelį šakotą;
Dengia lauką, dengia upę 
Ir bakūžę samanotą...

Toli, toli varpo balsas 
Slėpeningai ko tai gaudžia, 
Skurdus aidas, pirmas sniegas 
Vien būtybės ritiną audžia...

Kaista, kaista veidas, rankos.
Dvasią žavi laimės miegas: 
Minkštą, minkštą patalėlį 
Taiso — kloja pirmas sniegas...

II.

Baltos šakos linksta, linksta, 
• Sniego jūron viskas dingsta —
Gludi, stingsta...

ban. Jeigu ne socijalistai, tai jūs gal ir ligi
šiol giedotume! dar apie tėvynės meilę.

Taigi, jūsų visi užmetimai ir šmeižimai 
socijalistų yra be jokio pamato dėlto, kad 
socijalistai, kaip tikri tėvynės sūnus, paro
dė didžiausį pasišventimą aukų rinkime.

Gi tautiečiai pritarė visuotinam seimui, 
dalyvavo jame, balsavo už daugumą rezoliu
cijų, įsteigė Lietuvos Šelpimo Fondą, kurio 
vienintelis tikslas yra šelpti nukentėjusius 
nuo karės. Jūs prižadėjote dirbti sykiu su 
visais.

O kaip jūs dabar pildote tą savo priža
dėjimą? Tuojaus po susivažiavimui savo 
užsispyrimais ir nelemtomis intrygomis pra
dėjote varyt agitaciją prieš Lietuvos Šelpi
mo Fondą. Tokios žemos rūšies politikie
riai, kaip Balutis ir Kompanija laiko sau net 
už pareigą nuolatinį šmeižimą.

Taigi, ponai tautininkai, jūs netik ką 
nedirbate tai idėjai, kuriai dirbti buvote 
prisižadėję, bet savo nepamatuotom intri
gom tik kenkiate bendram darbui.

V. Užkuraitis.
---------- o-----------

VISUOMENES ATYDAI!
šaras tų brolių, kurių lau
kia badas ir abelnas skurdas.

Kiekvienas galite matyti, 
ką seimas užgyrė, todėl ne
klausykite visokių neprašo
mų begėdžių, kuriems nepa
sisekus padaryti taip, kaip

Sėdžiu — kaista veidas, rankos, 
Mintįs toli, toli lankos...
Mankos - trankos.

rPyku, tyku — man patiktų, 
Kad ilgai, ilgai taip liktų: 
Snigtų. snigtų...

III.
Troškimai.

lengvutės, baltos sniegurėlės 
Už mano lango kraikęs - krinta. 
Taip miela čia, prie šalto stiklo... 
E, toli rytas — vis nešvinta. \

Tik retkarčiais gaudž bokšte varpas, 
Užgaudams stygą eterinę.
Ir vėl ramu. Mintis paskęsta 
Į sniego jūrą deimantinę... ♦

E, skriskit - kriskit, sniegurėlės, 
fpinkit mano jai troškimą;
Miegok saldžiai, ausk aukso sapną, 
Pakol Aurora busti ima !

s ; IV. *
Be Tako.

Be tako keliauju mieguistu lauku,
Tik sniegurės brūzgą po kojų.
Ve ertvėj mėnulis su žvaigždžių pulku... 
Tik sykį išvyst man rytojų!

Ir tąsyk... ir tąsyk su paskutine 
Keliauninke ertvėj paskęsti 
Vaiskiajam saulėtekio varsų dugne.. 
Atomų retežį pratęsti.

Ir ten — ak!... tuo perversmo bylos himnu. 
Pasveikinti naują Rytojų,
Ir likt nemanuoju visumo sapnu..

Be tako... ko jieškau? !... aplinkui klaiku...
Tik sniegurės brūzgą po kojų,
Lyg tardamos: “Bukie tu pats sau saiku”...

Klajūnas.
-----------o-----------

Europos karė, Kanados patrio 
tai ir Kanados darbininkai.

Feljetonėiis.

MANO KAPAS.
(Iš “L. Žin.”).

(Pabaiga).
Čia pasivelysiu tarti kelis žodžius ir 

apie mūsiškius patriotus arba tautiečius, 
kaip jie save vadina. Ale atsiprašau iš kal
no gerbiami} patriotų, kad mane nepriskai- 
tytų nors prie kokio laikraščio pasekėjo ir 
neužmestų man, kad aš rašau, pasiėmęs ar
gumentus iš kokio nors laikraščio. Aš skai
tau visus laikraščius, o tautiškus pirmiau
siai pradėjau skaityt. Taigi, meldžiu man 
neužmesti, jog rašau prieš tautiečius todėl, 
kad man būtų nepatikus kūno nors iš jų 
barzda ar ūsai.

Nesykį skaičiau aš jūsų laikraščiuos, 
kad socijalistai yra išperos ir išgamos. Ne
sykį skaičiau jūsų laikraščiuose, kur kalba
ma apie tėvynės meilę, bet, gerbiami tautie
čiai, to neužtenka, kad šmeižti socijalistus 
ir jų vadovus ir tuom pačiu laiku kalbėti 
apie tėvynės meilę. Reikia dirbti dėl tėvy
nės labo, bet kaip jūs dirbate?

Nors dabartiniame momente Lietuva ir 
jos gyventojai randasi sunkiausiame varge 
ir męs turėtume ją šelpti, vienok, mūsų tau
tininkai tik varinėja intrigas ir kenkia Lie
tuvos šelpimo darbui.

Teisybė, jūs, tautiečiai, pirmi prabilot, 
kad reikia šelpti Lietuvos brolius ir čia tik 
reikėjo žiūrėti, kaip į tą pašaukimą atsineš 
socijalistai. Bet socijalistai, užmiršę jūsų 
intrigas, kaip tikri Lietuvos sūnus, pritarė 
jūsų užmanymui ir sąjungiečiai stojo dar-

Viskas miršta.
Ir liūdi žmonės mirties atlankyti. Gedi 

prie mirusiųjų kapų. Verkia, ašaromis ka
pų tamsą plauna: skaudu jiems mirties sim
bolis prieš save matyti.

Viskas gyvena.
Ir džiaugiasi žmonės gyvenimą pažinę. 

Linksmi jie prie jo lopšio. Malonu, smagu 
jiems gyvenimo obuolys savo rankose ne
šioti.

Džiaugiasi žmonės gyvenimu.
Bauginasi žmonės mirusiais.
— Manęs nelinksmina gyvenimas: jis 

supylė man gyvą kapą.
— Nebaisus ir mirusieji: mano kape 

guli velionių - velionis — žmogaus gyvybė.
Eisiu šiandien pas savo gyvąjį kapą, 

pabūsiu su juo, paliūdėsiu. Paimsiu iš jo 
gyvenimo kantrybės, tobulybės troškimo ir 
liūdesio skalsu mo. Eisiu pas savo gyvąjį 
kapą: nūnai velionies vardadienis. Eisiu...

Netoli kapinynas, kur mano kapas su
pilta. Kelias gi sunkus. Kapinynas širdies 
gelmės: tenai mano gyvasis kapas.

Turėjau seselę, kuri, tariausi, būsianti 
tiesioji mano sielos ranka. Ir pamylėjau ją, 
taip karštai pamylėjau, kai Rytas myli Auš
relę. Tikėjausi laimės sulauksiąs. Stačiau 
gyvų svajonių rūmą, kuriam karalaite ma
no siela ją pasiskyrė. Laukiau tos dienos, 
kuomet mano karalaite įžengs į savo pylį, ir 
valdys ją ir derės jos gyvybei. Tečiau ėjo 
dienos. Sesele mane ėmė užmiršti dėl kitų. 
Man liūdna darėsi, jai gi — vis linksmiau. 
Ir štai sugaudė varpai: “Tavo seselė tau! 
mirė”. Ir tuo metu išaugo mano širdyje 
kapas, gyvas kapas, supiltas nematomos li
kimo rankos, palaidojusios tenai seselės gy
vybę.

Miela sesute! šiandien sulaukiau pir
mos mano meilėje tavo vardo dienos. Kodėl 
ji tokia žiauri? Kodėl ne ta, kurios aš tikė
jausi, laukiau?

Kapas..., karstas..., lavonas..., vietoje 
žydinčios gėlelės.

Visa palaidoki. Visur gedulių gandas. 
Visame mirtis.

Tečiau mano kapas gyvas: seselės gyvy
bė tenai ilsisi.

Nutilkit, paukšteliai, čiulbėję.
Liaukie, vėjali, pūtęs.
Nežibėk, saulute.
Pasitraukit visi.
Palikit mane vieną pas mano gyvąjį 

kapą:
Šiandien jos vardo šventė. Tesiilsi se

seles gyvybė rami, rami...
A. Iešmantą.

Jau suvirs du mėnesiai lai
ko prabėgo, kaip buvo Ant
ras Visuotinas Amerikos 
Lietuvių Seimas. Jau pras
kambėjo visokios nuomonės 
įvairių pakraipų laikraš
čiuose apie tą seimą. Vieni 
surado, kad tas seimas par- jie nori, stengiasi griauti ir 
tyviškas; kiti, kad vienpusi- apjuodinti prakilniausius 
škas; treti akloj savo neapy- lietuvių visuomenės reika- 
kantoj rašo ir skelbia tokias lūs. 
nesąmones, kad reikia pasi
bjaurėti. Pavyzdžiui, “V.
Lietuvninkų”, “Lietuva” ir .
kai-kurie kiti laikraščiai pa-1Į ietUVOS Šelpimo leika- 
sakoja ir pasakoja, kad Lie- 
jtuvos Šelpimo Fondas yra 
neištikimas, kad jisai socija- 
listiškas, party viškas ir tt.

Tokie atbalsiai, paleisti į 
lietuvių visuomenę, daugelį 
gali suklaidinti ir užkenkti 
ne soči j abstains, bet Lietu
vos žmonėms, kurie laukia 
mūsų pašalpos. Dabar sei
mo protokolas jau tilpo kai- 
kuriuose laikraščiuose, (o 
jeigu kurie nepatalpino, tai 

I tik dėlto, kad galėtų drąsiau 
meluot ir klaidini mažiau su
sipratusią visuomenės da
lį), iš kurio kiekvienas gali 
matyti, ką veikė minėtas 
seimas ir kokius nutarimus 
jis padarė. Seimo protokolą 
paliudyja vedėjai ir ji neiš
drįs iškreipt nei pikčiausio 
noro žmogus. Svarbiausiu 
seimo tarimu yra: 1) Įsteig
ti bendras fondas, kuris bū
tų pavartotas vien nukentė
jų siems nuo kares lietu
viams šelpti, (priimtas 186 
balsas prieš 19 ir 15 balsų. 
Žiūrėkit seimo protokolą IV 
posėdžio, sumanymas 3).

2) Visos šelpimo Fonda n 
surinktos aukos turi būt 
pavedamos Vilniaus Lietu
vių Mokslo Draugijai, kuri 
ir rūpinsis pašalpų dalinimu.

i prakilniausius 
visuomenės reika-

Lietuvos Šelpimo Fondo 
Komitetas.

lai įėjo į vėžės.
Daugely vietų susitvėrė, 

daugely vietų tebesitveria 
vietiniai Lietuvos Šelpimo 
Komitetai.

Sulyg žinių, gautų “Lais
vės” redakcijoj, vietiniai šel
pimo komitetai susitvėrė :

Brooklyn, Binghamton, 
Rochester, Hudson, Sche
nectady—New Yorko valsti
joj.

Philadelphia, Pittston, Mi
nersville — Pennsylvanijoj. 
Pittsburgo apygardose ruo
šiamas draugijų suvažiavi
mas, kuris, reikia tikėtis, su
tvarkys aukų rinkimą toje 
apygardoje.

Massachusetts taip-pat 
rengiamas draugijų suva
žiavimas. Beto, nekuriose 
vietose, kaip Worcester, ko
mitetas jau Įsikūrė.

Connecticut valst. komite
tai susitvėrė Bridgeport 
Hartford, New Haven, New 
Britain. Nežinome, kaip da
lykai stovi Waterbury.

New Jersey valst. — ko
mitetai susitvėrė Elizabeth,

22).
3) Kilus nesusipratimams 

į už kasierius, seimas nutarė, 
kad būtų vienas fondas su 
dviem kasieriais, kuriuodu 
gavo po sekantį skaičių bal
sų: K. Šidlauskas iš Bosto- 
n’o—155, T. Paukštis iš 
Pittston’o — 102. (Žiūrėk

Maino valst. komitetas gy
vuoja jau Lewistone. Apie 
Illinoisą mažai turime žinių. 
Komitetai įsikūrė Westville 
Collinsville ir Springfield. 
Chieagoj taip-pat pradėta 
l inkti aukas, bet Chicaga tu
rėtų labiaus subrusti.

Komitetas aukoms rinkti 
įsikūrė ir St. Louis, Mo.

Ten, kur dar ligišiol komi
tetai neįsikūrė, tegul įsiku
ria kuogreičiausia. Tenais. 
kur atžagareiviai gaišina 
darba, te mil pirmeiviški ir 
bepartyviški žmonės ii 

• draugijos sueina į daiktą ir 
i imasi didžio darbo.

Bus didžiausia gėda tų 
miestų lietuviams, kurie ne
sirūpina aukų rinkimu krąu-

Taipgi, išrinko komisiją iš 
12 narių j kurią įėjo visokių 
pakraipų žmonės ir tą viešą! 
mūsų reikalą turi pridaboti. j 

Iš seimo protokolo aiškiai i 
matosi, kad Visuotinas Ame
rikos Lietuviu Seimas deįo . 
visas savo pastangas tik ant -^ll2se nuplukusiai tėvynei, 
to, kad sušelpt nukentėju-1 
sius nuo karės brolius ir se-l 
seris lietuvius, ką męs, 
rinktoji seimo komisija, 
s t e n gsi m ės ku osan ži n i ški au - 
šiai atlikti.

Šaukite susirinkimus, rin
kite visuomeniškus Romite- 

i tus, judinkite savo draugi- 
ir

O

NEVYKĘS LENKŲ KARALIUS.
Buvo mūsų rašyta, kad, atsitraukiant
Varšavos vokiečiams, buvo suimtasnuo

Saksonų karaliaus štalmeisteris su kitais ka
raliaus palydovais. Dėl to “Nov. Vr.” spė
ja, kad jis važiavęs Lenkijon, kaipo būsima- 
sai jos karalius. Taip arti fronto jis buvęs 
iškištas tam, kad paėmus Varšuvą, jos gy
ventojai galėtų matyti jo iškilmingą įvažia
vimą miestan, kuriam buvo jis prisirengęs. 
Vokiečių spaudoje prieš tai buvo plačiai ra
šoma apie busimosios Lenkijos karalijos sie
nas, kurios jai buvo vedamos Vislos paupin 
ligi Varšuvos, kad tokiu būdu atsimestų tas 
didelis atkišulys, einąs nuo Rytų Prūsų. '

'jas! Tai dalykas — kuris 
šioj valandoj mums dau
giausia turi rūpėti. Rinkite 
aukų prie kiekvienos progos 
—mitinguose, šeimyniškuose 
pasilinksminimuose, rengki- 
te tam tikslui teatrais.

Jeigu jums kas neaišku, 
kreipkitės Į darbininkų lai
kraščių redakcijas ir reika
laukite Informacijų ar pas 
LietuvosŠėlpimo Fondo su
sinėsimų sekretorius:

M. M. Rice-Herman, 140 
E. 19th St., New York City,

riui, būtent p. T. Paukščiui, i
Męs persergėsim visuome

nę, kad ji tų pasalinės politi
kos balsų neklausytų.

Visos aukos, surinktos 
Lietuvos Šelpimui, turi būt 
siunčiamos T. L. Dundulis, 
Boxoil,Westville,Ill.,o čekiai 
arba money order’iai reikia 
išrašyt vaidu: Lithuanian 
National Relief Fund. Taip 
elgianties, męs žinosime, iš 
kur ir kiek suplaukė aukų ir 
lengva bus kontroliuot ne 
tik komisijai,bet ir visuome
nei, kuri ąukavo.

Seimas nutarė pastatyt ka- 
sierius po $10,000 kaucijos, 
o komisija atrado reikalingu 
dar ir finansų raštininką pa
statyt po $1,000 kaucijos. 
Todėl kasininkas K. Šidlaus
kas ir finansų raštininkas T. 
L. Dundulis užsistatė nuro
dytas kaucijas,, 
mentai randasi pas viena jš 
knsos globėju. J. G. Gegužį, 
“Keleivio” leidėja. Bostone.

Gerbiamoji visuomene!
Kiekvienas. stenkimės 

narėm t ta reikalą, kiekvie
nas stengkimeg pnkaut na
gai išgalę, kad nušluostyti a-

Fondo komisija išreiškia 
kuodidžiausį papeikimą 
tiems žmonėms ir laikraš
čiams, kurie su kokiais tai 
tamsiais tikslais stengiasi 
nuolatos sėti visuomenėje 
neužsitikėjimą linkui Lietu
vos Šelpimo Fondo ir, neži
nia kokiu tikslu, nuolatos at
kartoja, kad aukas reikia 
siųsti tiktai vienam kasie-

J. Neviackas, 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

Draugijoms.
Ligšiol, sulyg “Laisvės” 

korespondentų pranešimų, 
męs žinome, kad nekurios 
dr-jos jau paskyrė gausių 
aukų Lietuvos Šelpimui.

So. Bostono D. L. K. Vy
tauto dr-ja paskyrė $100.

New Haven D. L. K. Vy
tauto dr-ja paskyrė $100.

Brooklyno Apšvietos dr-ja 
paskyrė $75.

Daug kitų dr-jų jau pas
kyrė po 25 ar 50 dolerių.

Garbė toms draugijoms!
Męs manome, kad prieder

mė kiekvienos pasiturinčios 
draugijos aukauti šimtinę! 
Ne tik aukauti, bet ir prisi
dėti prie masinio aukų rinki-

□ ululdlv 1IU1U | . • i •, kuriu doku-1mo tarpe savo miesto visuo-
menes!

“Laisvės” korespondentai 
malonės pranešti, kokios jų 
miesto draugijos aukavo 
Lietuvos Šelpimo Fondui.

Tik dirbkime—-o išpildysi- 
me savo priederme.

Vyrai ir moters į darbą!

Didelis Teatras

PATAMSIO GALYBE
5 aktų, 7 atidengimų drama, parašyta garsaus 

rusų r-šytjaus L. Tolstojaus, sulietuvino 
M. Alytienė.

Rengia L. S. S. 71 kuopa

Subatoje, 12 Gruodžio-Dec. 1914
INSTITUTE HALL

277 Cambridge St., East Cambridge, Mass.
Salė atsidarys 7 vai. vakare. Perstatymas 

prasidės 7:45 vai.
Šiame lošime dalyvaus apie 30 ypatų. Šis teat
ras bus vienas iš didžiausių ir įspūdingiausių ko
kie kada buvo buvo lošiama Cambridge’iuj, ku

rio lošimas tęsis apie 4 valandas.
Įžanga 75c., 50c. ir 35c.

Širdingai visus kviečia L. S. S. 71 k.
Cambridge, Mass.

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis per 

korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų mokyklos var
tojamą metodą, kiekvienas imopus gali išmokti visą aritmetiką liuo- 
sose nuo darbo valandose. Iškasėjai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką, tai parašyk 
mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. Įdėk štampą atsakymui. 
Adresuok;

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA
1607 N. Ashland Avenue, .Chicago, IIL

PRANEŠIMAS MONTELLIEČIAMS 
IR APLINKINIAMS.

Tūlas laikas tam atgal, kaip Leono Smalenskio 
krautuvė po No. 65 Centre St., Brockton, Mass., apdegė 
(fire).

Todėl 12 d. Gruodžio, Subatoje atsibus toje krautu
vėje pigus išpardavimas visokių geriausių tavorų.

BIG FIRE SALE
Kas ateis viršminėtą dieną į mano krautuvę, tas 

nesi grandys, nes už 50c galės nusipirkti vertes dolerio.
ŽIŪRĖK, KAIP NUMUŠTOS KAINOS: 

NEPRALEISK TOS DIENOS! VISKAS PARSIDUOS 
TIK Už PUSĘ KAINOS!

Nosinės (Handkerchiefs) po 1c.
Vyrų marškiniai kur buvo 50c. 

dabar ................................  35c.
Pančekoa (pora) .................  7c.
KaklaraiŠiai (Neckties) kur 

buvo 50c., dabar............... 29c.
Vyrų Svederiai už pusę kainos.
Vaikams viršutiniai kotai kur 

buvo $5.98, dabar.......... $2.65
Vyrų naujausios mados kotai 

kur buvo $22, dabar .... $11.50

Moterų Skrybėlės kur buvo
$2.98, dabar............. . ........... 98c,

Skrybėle vertės $3, $4 ir $5
dabar už ............................  $1.49

Moterų žieminiai Kotai kur bu
vo $12.00, dabar už .........  $5.98

Moterų Pliušiniai Kotai kur 
buvo $20, dabar už......$11.50

Visokios Moterų šilkinės Dresė« 
(Andarokai) ir Bliuzkos už puaę 
kainos.

Daugybė yra visokių kitokių tavorų, kur negalima 
čionais surašyti. Ir tie visi tavorai tą dieną bus par
duodami už pusę kainos

Reikalaudami visokių aprėdalų, atsilankykite tą 
dieną pas jums gerai žinomą

LEON SMALENSKY
65 Centre Street, Brockton, Mass.

Nusipirkjšias knygas:
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapitalis

tų, streikus, muštynes ir tt, 48 puslapiai. Kaina lis.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogu, komediją 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 1$c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai Hvagū kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 1$e-

(v nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą 
s kaltuos tik centai.

Reikalankite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

Draugai!
Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 

ir gerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane koki nors apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes aš, pasidėkavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas 
(sampelius), iš ko kiekvienas ga'i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lau ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuo 
adresu: 670 N. Main St., MONTELLO, 
MASS., Lietuvių Tautiškame Name.

Su pagarba
A. LIUTKUS.

minties, tai užrašykite kokį laikraštį 
arba nupirkite ki ygą. Tokia atmin
tis a-1 visados. Kas prisius man $2.00. 
tas gaus metamo Laisvę” ir mėnesinį 
laikraštį pagal jūsų norą. Taipgi mo
kate už vieną, o gaunate du. Todėl 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iš
pildytas.

K. P. DEVEIKIS
1500 So. 48th Ct., Cicero, IQ.

(95—97)

GERA PROGA DĖL VISŲ, 
TIK NESNAUSKITE,
NES TAS YRA TIK

IKI NAUJŲ 
METŲ.

Yra Jau senas įprotis pirkti Kalė
doms ir Naujiems Metams dovanas 
dėl draugų. Bet ką męs perkam ? 
Tankiausiai kokius blizgučius. Bliz
gutis blizgučiu ir lieka. Mano patari
mas. Jeigu norime duoti ką ant at

NAUDOKIS IR KITAM 
PASAKYK!

Matydamas, kad jau prasideda lai
kas dovanų, aš paskiriau tokią dova
ną, kokios nei vienas nėra paski^ea 
Geriausia dovana — tai laikraštis. 
Taigi kas užsirašys pas mane laikraš
tį vertės $2.00 ir prisius $2.25, tas 
gaus kitą laikraštį dovanų ant čielų 
metų vertės $1.00 . Kas užsirašys lai
kraštį vertės $1.50, tas gaus laikraštį 
ant pusės metų tos pat vertės. Kas 
užsirašys dienraštį “Naujienas”, tas 
gaus laikraštį dovanų vertčs $1.50.

Pas mane galit užsirašyti šiuos lai
kraščius: “Laisvę”, “Kovą”, “Tėvynę”, 
“Naujienas”, “Jaunąją Lietuvą”, “Ke
leivį”. “Amerikos Lietuvį”, “šakę”, 
“Veidrodį”, “Dilgė’es”, “Vienybę Lie
tuvninkų”, “Rankpelnį” ir “Ateitį”.

Jei nenorėtum laikraščio dovanų, tai 
gali gauti dovanas knyg«mis tos ver
tės. . Naudokitės proea. nes dovanas 
duosiu tik iki Nauių Metu.

Pinigus adresu:
P. A. DEDYNAS,

5 Diamond SL, (
Worcester, Maas.
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KORESPONDENCIJOS kad žudytųsi žmones. Buvo yra labai atsižymėjęs įr„ne

Jaunas Korespondentas.

m as bjaurus.

Rast. A. Metelionis.

Wanamie, Pa.

Los

Šelpimo Fondui, o Chicagos

New Haven, Conn.

Kuniginis.

lėšų

met ir tavo vardą neminės, 
nors tu atiduotum paskuti
nius savo centus. Apie tai 
vertėtų kiekvienam parapi-

skaito referatą, neva pa
smerkdamas kares, o Euro
poj kunigai prisiegdinėja,

jau $100 ir 5c. Taipgi* 
išrinktas komitetas, Kū

nišku būdu ištarti ačiū, nes 
taip išrodo, lyg indijoniškai. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Liko kliubui gražaus pelno.

Lipei u s.

renkamos aukos Lietuvos 
šelpimui. Kaip girdėjau,tai 
surinko $43 su centais.

žvaigždės Sūnus.

guma šv. Antano draugystės 
nariu mano skirti iš drau- c 26 d. lapkričio suėjo 

tai, kaip montelliečiai 
savo svetaine.

St Louis, Mo.
Čia nuo pereitų metų gy

vuoja “Aušros” choras ir an-

Kewanee, III.
13 d. grudžio atsibus šv. 

Antano draugystės mitin-

Parapijinėj svetainėj kal
bėjo kun. Siarusaitis. Pri
pasakojo daug niekų. Anot

tą, tai geistina, kad ant tos 
dienos vietos ir apielinkių 
draugystės nieko nerengtų.

V. Januška.

IŠTRAUKOS Iš KORES
PONDENCIJŲ.

Nuo redakcijos Teatlei
džia mums gerbiami kores-

n ari ai pradėjo sveikai pro
tauti, jeigu jie taip mano pa
daryti. Tai pagirtinas dar
bas.

statydamas kalbėtoją, pasa
kė: “Čia perstatau kalbėti 
Chicagos obivatelių, kuris

* • • • •Atėjo i vieną vietą . . - , ..
■ kuomet ten Jony, pagalvoto.

Nusi- no liko $20.60, t.y., po $10.30. 
H. Eržvilkietė.

me
tu ri 

Metinėse su-

su scenišku 
Balius buvo be 

svaiginančių gėrynių. Ak
toriai buvo iš Pittston, Pa.

Lapkr. 26 d. Liet. Nepr. 
Kliubas surengė balių su 
prakalbomis. Norėta su
šelpt Lietuvą. Kalbėjo A.

I kunigą prašę bet,
matomai, liftas nesuteikė.

Naujas Korespondentas.

fondui nemano duoti nei cen-j____ __ . ________
to. Reikia pripažinti, kad T aktuvčse buvo parengta ba- 
mūsų šv. Antano draugystės liūs ir prakalbos.

1.1 Labai keistai at
atsibuvo prakalbos. Kalbėjo 
minėti delegatai J. Kaupas 
ir Mažeikis. Kunigas, per-

iti diskusijos,,bet genero
lu Savn štabų nepribuvo, 

net pas

išsigėrė. Korespondentai 
teisingai peikia, kad nebuvo 
tvarkos.kares. Jis savo kalba pubn 

kos neužganėdino, nes dau

daug nauju dainelių. Dabar kaizei 
choras putare parengti ant res ir 
16 d. sausio, 1915 m., koncer- rodo, kuomet čia kunigas

Kenosha, Wis.
29 d. lapkričio visos šio 

miesto draugijos, susivieny- 
jusios, parengė prakalbas, 
Kurios atsibuvo pobažnyti- 
nėj svetainėj. Įžanga buvo 
5c. Kalbėjo p. P. Gudas, 
“Kataliko” redaktorius. Iš- 
sykio deklamavo ponia A. 
Kaminskienė.

p. Gudas papasakojo daug 
nesąmonių,šokinėdamas nuo 
vieno dalyKo ant kito. Jojo 
vadinimas karės “karu” 
daugeliui buvo nesupranta
mas ir juokingas. Pripasa
kojo apie kunigų rūpestin
gumą, būk jie jau Lietuvoj 
įkūrę komitetus, kurie rū
pinsis nukentėjusiais nuo 
karės. Privedė pavyzdį iš 
anglų baseballistų, kurie lai
ke vakarienių būk tai buše
lius centų sudeda. Liepė ir 

I Kenoshos lietuviams pana
šiai elgties. Juokingas lie
pimas! Jeigu per visus Ke
noshos gyventojus pereiti, 
neskiriant tautos ir pažval- 
gų, tai ir tuomet iš centų bu
šelio nesurinksi.

Tik jau ir protelis to re
daktoriaus !

Kalbėdamas apie seimus, 
jisai stojo už Chicagos at
skalūnų seimą.

Kada pradėjo kolektuoti, 
tai daugelis žmonių apleido 
svetainę.

Abelnai, prakalba nepati
ko. Nei viena ašarėlė nesu- 
vilgė žmonių veidų. Vienur- 
kitur girdėjosi murmėjimas: 
“Eik sau kiaulių ganyt, o nei 
prakalbų sakyt!”—Tūli dar; 
pridūrė: “Mūsų Sukelis ge
riau pasakytų ir už “Katali
ko” redaktorių”. ,

Tūla mergina deklamavo, parengė balių 
bet ką ji sakė—nieko negir-į pertsatymu. 
dejom. Stovėjo sau. kaip .... x "
žvakė.

Kaminskienei deklamaci
jos puikiai nusisekė, 
sekė ir panelei Grableskai- 
tei.

p. Gudas kalbėjo dar sykį, 
bet ir šiuo žygiu nepasisekė.

Ex-socijalistas Labanaus
kas papasakojo,kad rengiant 
prakalbas, atsirado koks tai 
pa rtyv iškurnąs.

Aukų surinkta $37.55.
Kaip girdėjau, buvo norė

ta kviesti P. Grigaitį, bet ka- 
. talikai užprotestavo ir sve

tainę atsisakė duot. Gaila, 
kad draugystė Lietuvos Bal
so pavėlino perkeisti kalbė
tojus.

K. Braževicius.
Nuo red.—Jeigu prakal

bas rengė visos draugijos, jų 
tarpe ir pirmeiviškai - tau
tiškos, tai jos turėjo būtinai 
reikalauti, kad sale klerika- 
liško kalbėto jaus bū
tų ir pirmeiviškas kalbėto
jas. Po bepartyviškumo 
skraiste negalima leisti kle- 
rikališkiems agentams nu
dažyt viską juoda spalva.

Fitchburg, Mass.
“Laisvės” skaitytojas Ant. 

Buklieraitis praneša, jog ji
sai jokios korespondencijos į 
“Laisvę” nebuvo rašęs. Jo 
vardu pasinaudojo tūlas St. 
K-is,kad tyčia apjuokus Ant. 
Buklieraitį, kuris yra soci- 
jalistas.

A. Buklieraitis labai tei
singai sako: “Reiktų turėti 
gėdos tokiam fanatikui ir 
nesisavinti svetimos pavar
dės”.

Racine, Wis.
Šapo j e Michall Laves Co. 

kožną utarninką atsibūna 
prakalbos. Dainuoja dainas, 
ant piano groja ir 1.1.

Kalbėtojai ateina iš Y.M. 
C.A. Kokiuo tikslu jie tą da
ro—sunku suprasti. Per
dėm mini vardą Jėzaus Kris
taus.

Tarp kitko, aš girdėjau, 
kaip jie sako, jog nekurie so-

gu katalikai, nors daugelis 
socijalistų netikinti. K.B.

Nuo red.—Tai paprastų u- 
bagų poteriai, kad žmones 
užbovinti tuščiais žodžiais ir 
atitraukti juos nuo gyvųjų 
kasdieninių reikalų.

j;iau iš laikraščių skaitė, ne- 
4*u kalbėjo. Antras kalbėjo 
J. O. Sirvydas. Jis tuoj aus 
pasisakė, kad savo kalboj 
kovosiąs su tais elementais, 
turie visuomet ir visur sten
giasi užkenkti visuomenės 
darbams, o tokiais elemen
tais ir esą socijalistai. Nie
to nelaukdamas, tuojaus 
pradėjo nuo Brooklyn o Vi
suotinojo Seimo ir davė vėjo 
socijalistams, būk jie suardę 
riša seimą, atmetę autono- 
nijos klausimą ir 1.1, žodžiu, 
plūdo, kaip tik išmanė. Pas
kui išgyrė savo naujai su
tvertą partiją ir tos partijos 
Įkurta fondą, iš kurio bus ne 
vien sušelpiami nukentėju
sieji nuo karės, bet ir iškovo
ta Lietuvai autonomija.

Aukų surinkta $18.51. Lie
tuvos Sūnų draugystė iš sa
vo iždo nutarė paaukauti.

P. B. Kareivis.
Nuo red.—Šią korespon

denciją žymiai trumpiname, 
nes p. J. O. Sirvydo pliauška
lai visiems žinomi, o laikraš
ty vieta brangi.

MONTELLO NAUJIENOS.
27 d. lapkričio atsibuvo šv. 

Roko parapijos mitingas,ku
rios bažnyčia stovi jau antri 
metai uždaryta. Gal dar

mitingo, bet veik visi parapi
jonai pradėjo nerimauti dė
lei komiteto neveiklumo.

Bet kas naudos iš to susi
rinkimo? Net pirmininkas 
J. šimkevičius, kuris visuo
met tvirtindavo, kad bažny
čia bus atidaryta ir kurį męs 
laikėm po savo kontrole, tą 
vakarą ant mitingo neatėjo. 
Komitetas buvo pradėjęs iš
duoti raportą, bet paskui pa-

kurių viešai negalima pasa
koti ir reikią slaptai veikti. 
Mat, jau kunigas su savo ga- 
spadine persikraustė į seno
sios parapijos kleboniją gy
venti. Parapijonai buvo pra
dėję reikalauti visų paslap
čių išdavimo, bet komitetas 
nuo to atsisakė. Tuomet ta
po išrinkta dar trįs parapijo
nai sužinojimui tų paslap
čių. Kas atsitiks su senąją 
parapija savo laiku bus pra-

West Lynn, Mass.
Lapkričio 26 d. Lietuvių 

Ūkėsų Kliubas turėjo kon
certą ir balių. Buvo sulošta 
“Mulkinę ir Mulkintojai”. 
Vėliau buvo kitokių juokų ir 
eilių. Pabaigoje dainavo 
vietinis Jaunuomenės Cho
ras. Nors mokytojas (B. A. 
Simanavičius) ir nepribuvo, 
bet sudainuota atsakančiai: 
“Sugrįžk”, “Girioj”, “Sudie
vu, tėvyne” ir “Lietuva—tė
vynė mūsų”. Lietuvių Ūkė
sų kliubas Jaunuomenės 
chorui duoda svetainę ir pia
ną dėl mokinimosi, tai dėl* 
kliubo šiame koncerte pasi
darbavo Jaun. choras. Minė
tas choras jau ne kartą pa
linksmina lynniečius su dai
nomis. Geistina, kad ir ant 
toliaus nenustotų energijos. 
Po koncertui buvo balius ir 
šokiai iki vėlybai nakčiai. 
Beje vietiniai lietuviai saliu- 
ninkai. A. Balkus, ir broliai 
Bingeliai, davė keliolika bač
kučių rudžio dėl baliaus už 
dvką, iš ko buvo parengt? 
vakarienė. Žmoneliai, vie- 
* oj ištarti ačiū nėr nirminin- 

a. Ruėin ir davai kpif tnnq

kuopa ant 19 grudžio rengia 
diskusijas ir sausio mehesy 
žada parengti prakalbas. 
Reikia pastebėti, kad jau 
męs savo kunigėlį pradėjom 
suvaldyti ir privertėm man
dagiau elgtis. Dabar jau sa
vo parapijonų nevadina asi
lais ir kitokiais žodžiais. Pe
reitą savaitę socijalistus iš
vadino supuvėliais ir prašė, 
kad męs jų neklausytume.

Kunigo Švogeris.

Itru sykiu pasirodė ant stei- 
čiaus. Buvo parengtas pir
mas vakaras, bet žmonių vi
sai mažai susirinko, tai dau
geliui narių nupuolė energi
ja ir pasitraukė iš choro. 
Vienok pasilikusieji darba
vosi ir chorą sustiprino. 28 
d. lapkričio buvo parengtas 
vakarėlis. Apart choro dai- 

jnavimo, buvo solo ir dekla
macijos. Publikos buvo ne
mažai ir visi pasiliko užga
nėdinti. Geistina, kad cho
ras ir tankiau parengtų pa
našių vakarėlių.

Džiovukas.

Harrison, N. J.
29 lapkričio Lietuvos Sū

nų draugvstė parengė pra
kalbas. Kalbėtojais buvo P. 
Mikolainis ir J. O. Širvvdas. 
°irmiausia kalbėjo P. Miko- 
’ainis apie dabartinę Euro- 
nos kare ir kvietė aukauti 
sušelpimui nukentėjusių nuo • — <*• 1 11 <1 •

Reikia pažymėti, kokią 
naudą atneša Tautiškas Na
mas. Kada neturėjome sa
vo namo, tai vistiek kas su- 
batvakaris rengdavom įvai
rius pasilinksminimus ir mo- 
kėdavom nuo $18—$20 už 
vakarą. Susilaukus savo na
mo, mokam tik po $15.00. ir 
tie pinigai eina mūsų pačių 
kišeniun. Tiesa, bestatydami 
narna, turėjom iš bankos pa
siskolinti $15.000, bet jeigu 
visi montelliečiai veiks taip 
energiškai, tai greitu laiku 
tą skolą atiduosime.

Apart to per visus metus 
buvo rengiamos diskusijos ir 
žmones, atsilankę, praleisda
vo laiką. Taipgi vaikų drau
gijėlė “Žiburėlis” naudojosi 
ir naudojasi svetaine be jo
kio atlyginimo. Dabar drau
gija įkūrė didelį knygyną ir 
kiekvienas gali naudotis.

žodžiu, pakol neturėjom 
savo svetainės, tai mūsų vi
sas veikimas buvo daug silp
nesnis, negu dabar.

♦
* *

pa parengė prakalbas. Kal
bėjo drg. J. Šukys iš Brook- 
lyno. Kalbėtojas savo už
duotį atliko labai puikiai ir 
nubliką užganėdino. Publi
kos buvo apie 500. Aukų su
rinkta padengimui 
$10.33.

♦ ♦

Jau buvo minėta, kad L. S. 
S. 17 kuopos nariai šaukia 
vyčiu generolą p. J. Rama
nauską į diskusijas, bet jis, 
^arp-šas, i diskusijas nestojo. 
P9 diena lapkričio turėjo at
sibūti diskusijos,

Collinsville, III.
22 d. lapkričio atsibuvo 

kuopų ir draugijų delegatų 
susirinkimas dėl sutvarky
mo aukų rinkimo L. Š. F.

Pribuvo nuo šių kuopų ir 
draugijų šie delegatai:

Nuo S.L.A. 159-tos kuopos 
J. Čebanauskas ir L. Žvingi- 
las, nuo L.S.S. 18-tos kp. J. 
Steponavičius ir A. Mete
lionis ir nuo “Laisvės Mylė
tojų” draugystės M. Trum
paitis ir P. Bakaitis.

Susirinkimo pirmininku iš
rinkta J. Steponavičius ir 
raštininku A. M. Metelionis.

Pirmiausiai buvo rinkta 
komitetas aukų rinkimui; į 
komitetą tapo išrinkta šios 
ypatos; iždininku — M. 
Trumpaitis, raštininku— A. 
M. Metelionis ir aukų rinkė
jais J. Steponavičius ir J. 
Šebanauskas.

Iždininkas nutarta padėt 
po $100.00 kaucijos. Aukos 
nutarta rinkti visokiais bū
dais, kaip tai :atsišaukt Į vie
tines dr-jas ir kp., kad paau
kautų iš savo iždų. Taipgi 
aukų rinkėjai vaikščios po 
lietuviškas stubas ir po biz
nio įstaigas,aukas rinkdami.

Tikimės, kad collinsvilie- 
čiai parodys savo duosnumą.

Aukos bus siunčiamos L.Š. 
F. per finansų sekretorių.

Susirinkimo pirmininkas

Rockford, Ill.
26 d. lapkričio Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų draugystė 
statė ant scenos veikalą “A- 
merikoniškos Vestuvės”. Lo
šimas išėjo labai gerai.

Reikia paminėti, kad 
tai vienintelė draugija, 
prie kurios priklauso vyrai 
ir moterįs. Pašelpa išduoda
ma į du skyrių: kurie moka 
25c. mėnesinių, tai gauna $5 
į savaitę pašelpos, o kurie 
moka 50c.—$7. Geistina, kad 
prie šios draugystes koskait- 
lingiausia prigulėtų kaip 
vyrų, taip ir moterų, nes tai 
viena iš progresyviškiausių 
vietos draugijų.

*# *
28 d. lapkričio S. P. lietu

vių skyrius parengė balių ir 
visą pelną paskyrė Lietuvos 
Šelpimo Fondui.

A. P. Neverauckas.

Springfield, Iii.
29 d. lapkričio mūsų kuni

gėlis per pamokslą nusi
skundė, kad socijalistai už
puldinėja ir užkvietė visus 
savo parapijomis į pobažny- 
tinę svetainę, kur pažadėjo 
išmokinti, kaip nuo socijalis
tų atsikratyti ir kaip juos 
sukritikuoti.

Na gi, pažiūrėsime!
Katalikas.

sykį su manimi baliavojo”.
Na, ar ne inteligentiškai 

perstatė? Antrą kalbėtoją 
ipertsatė seimo sekretorium, 
bet tas pasisakė,jog visai ne
sąs sekretorium.

Apie jų prakalbas nei ne
minėsiu, nes neapsimoka ir 

. vietą laikrašty užimti. Kiek 
1 aukų surinko, irgi nepasakė.

Newark, N. J.
Mūsų klerikalams visai ne

siseka rinkti aukų Chicagos 
seimo šelpimo fondui. Jie i 
atmrmdinn tam tikimą 7Pn-iaun^ »uimxku, irgi ncpaaanv. aupauaino tam ūki us ztn T . t . k • d 
klehus ir nešiodami Ju«s! . .
pardavinėja. Bet mažai kas sisitija eiįiasi ir Kaip ji ap 
Ukeripia jų tuos ženklelius I kainuoja darbininkų krūvi- 
atydų. Tuiniet mūsų kleri-! na‘ u.zd rbtj* ,c®n^. 7^ 
kalai griebėsi kitokių prie-lne^a.h ,duotl doleP’ tal .tu.0~ , • i i t 1 v town vorrio yinmirmamomų: pradėjo pasakoti,kad; 
tie ženkleliai esą ne Chica
gos seimo, bet Brooklyno 
seimo. / 
su ženkleliais ii 
užklausė, kokio seimo tie ______
ženkleliai, tai kolektoriai pa- Piiu ArTza/TM oiebirtM ;A<r R.-nnUvnA V* • , CHIC AGIŠKIAIaiškino, jog Brooklyno. Vai-1 
kinai nusipirko. Bet kadai 
sužinojo, kad tie ženkleliai 
yra Chicagos seimo ir ap
gaulingai pardavinėjami, tai 
baisiai įpyko. Suprantama, 
kolektoriai nekalti, nes juos 
taip mokina jų dvasiški 
dovai.

Tai matot, kaip mūsų 
rikalai elgiasi.

SOCTJA -
LISTAI RENGTA VISĄ 
EILĘ PRELEKCIJŲ.

Chicago, III.
Gruodžio 2 d. Mark White 

Square svetainėj buvo L. S. 
S. 4 kuopos pirmutinė pre- 
lekcija, kurią skaitė P. Gri
gaitis, “Nauj.” redaktorius.

Keli susipratusieji lietu
viai buvo parengę prakalbas 
ant 29 d. lapkričio. Kalbėjo 
drg. J. Smelstorius. Kalbėjo 
apie kares ir bedarbes.

Kalbėtojas atgaivino čia 
socijalistų kuopą, kuri tūlą 
laiką buvo apmirus iš prieža
sties veiklesnių draugų išva- 
žinėjimo. Susirašė 12 drau
gų. Kuopelė turėtų tankiau 
rengti pamokinančias pra
kalbas. Publikos buvo ne
mažai ir visi didžiai buvo už
ganėdinti.

Laike prakalbų publikoj 
nebuvo ramumo. Keliatas 
gerai įsitraukusių jaunikai
čių darė baisiausią betvarkę 
—juokėsi, rėkavo, liepė kal
bėtojams sustot ir t.t. Ne
kurie net kortomis lošė.

Prieš svetainę kambaryje 
buvo monopolius, kuriame 
girdėjosi lermuojant. Tatai 
kenkė klausyties. Kada kal
bėtojai ėjo namo, tai keli sti
klinio dievaičio garbintojai 
rėkė, kad jie nešasi aukas.
Pagirtina būtų, kad kliubas 

panašiuose susirinkimuose 
pasistengtų geresnę tvarką 
užlaikyt.

Aukų surinkta apie $16.00 
su centais. S. M. J.

Nuo red.—Męs sušvelni- 
nom korespondento kaltini
mus vienok kliubui reikėtų 
paklausyti teisingų kores
pondento patarimų.

kuopa parengė viešą susirin
kimą, kur buvo duodami 
klausimai ir ant jų atsako
ma. Klausimus uždavinėjo 
publika, o atsakinėjo drg. J. 
Perkūnas. Viskas labai pa
vyko, tik publikos buvo ne- 
nerdaugiausia, nes tą dieną 
lijo.

Holyoke, Mass.
28 d. lapkričio lenkų mer

ginos stovėjo ant gatvių ir 
pardavinėjo tikietus sušelpi
mui nukentėjusių nuo karės. 
Tikietai buvo atspausdinti 
lenkų ir anglų kalbomis. Gir
dėjau, kad ir kituose mies
tuose lenkai panašiai elgiasi. 
Kodėl mūsų lietuviams ne
pradėti tai]) darbuotis?

K. P. šimkonis.

caras nubaudė daug nekaltų 
žmonių, tai vis “cicilikų” 
kaltė. Tuojau matytis, kad 
tai tikras caro bernas, nes 
caras nekaltus žmones bau
džia, o jis už tą kaltina soci
jalistus. Toliau praneša, ka
da vokiečiai sumušė rusus 
Prūsijoj, tai vienas Rusijos 
generolas net tris dienas bė- 
go nevalgęs ir tik sale Vil
niaus apsistojęs ėjo pas ūki-

Youngstown, Ohio.
29 lapkričio atsibuvo tau

tiškas vakaras su prakalbo
mis. Kalbėjo Tananevičius, 
“Kataliko” savininkas. Apie 
jo kalbą nėra ko nei minėti, 
nes visą laiką gyrė savo biz
nį. o apie Lietuvos Šelpimo 
Fondą, nei žodžio nepasakė. 
Antras kalbėjo kunigas V. 
Vilkutaitis. Jis pasakojo a- 
pie Rauluką. Suprantama, 
jo kalba buvo daug geresnė, 
negu Tananevičiaus. Tre
čias kalbėjo J. Šilingas. Šis 
klerikalus ir tautininkus vė
žiais padarė. Jis nurodė, kad 
nei Gabrys, nei Basanavičius 
neiškovos Lietuvai autono
mijos ir liepė jų žodžiams vi
sai netikėti. Buvo deklama
cijų, bet jos nei dievui, nei 
žmonėms netiko.

Žmonės visai neužsiganė
dino Tananevičiaus prakal
ba, nes jie tikėjosi išgirsti a- 
pie dabartinės karės baise
nybes, o išgirdo apie Tana-

kle- Prelekcijos tema buvo pa
skirta Komunistų Manifes
tas, bet, dėlei tūlų priežas- 

;čių, tapo permainyta. Vietoj' 
minėtos prelekcijos drg. P. 
G. skaitė ant temos: gamUs 
ir visuomenės pažinimas.. 
Kalbėtojas todėl permainė 
temą, kad būtų parankes
nė sistema, žengiant prie ap
švietus. Tai buvo lyg ir į- 
žanginė paskaita.

L.S.S. 4 kuopa’ pasiryžus 
parengt visą eilę prelekcijų. 
Lekcijos bus rengiamos per 
visą sezoną iki pat geg. mėn..

Nors dar negalima pagar
sint visų temų, betgi, išanks- 
to galima pasakyti, jog pub
lika neapsivils, kadangi pre- 
lekcijas skaityti yra apsiėmę 
keli žvmus veikėjai.

Prelekcijos bus skaitomos 
kas antrą seredos vakarą 
7:30 vai. vakare.

Sekančią prelekciją skai
tys ponia M. Jurgelionienė 
moterų klausime. Prelekci- 
ja įvyks 16 d. grudžio toj pa
čioj svetainėje ir tuo pačiu, 
laiku. ' X. .

Aukų surinkta per tą va
karą $67.60, už programas 
rauta $220, pirmiaus buvo 
$64.30. Viso $351.90. Bet dar 
nežinia, kiek bus tautišku iš
laidų. Kaip menama, tai a- 
pie pusę.

“almužnos”. Tai, sakyk, tu 
man, “smart” tie Rusijos ge
nerolai, kad net tris dienas 
gali bėgti nevalgę ir tik po 
Vilnium atsipeikėję paprašo 
valgyti. Išėję iš svetainės 
žmoneliai apgailestavo, kad 
ir generolai nemažai ma
to vargo: tai ne juokas tris 
dienas bėgti nevalgius. Ant 
galo pasakė, kad lygybe, 
kaip socijalistai nori, įvykti 
negali, nes ką gamta dau
giau apdovanojo, tai nuo jo 
nieks negali to atimti, pa- 
vyzdin, jei vieno nosis dide
lė, o kito maža, tai mes nega
lim atpjauti nuo didelės ir 
pridėti prie mažos nosies. Aš 
pasakysiu,kad nuo tokio gal
vočiaus, kuris pirmoj eilėj už 
gamtos dovaną skaito di
džiulę nosį, negalima laukti 
rimtesnio moksliško išvedi
mo.

Tamaqua, Pa.
Mūsų klerikalai irgi neat

silieka nuo kitų kolionijų 
klerikalų, bet veikia, kiek 
galėdami. Štai sumanė su
rengti “Lietuvos dieną”. Iš 
ryto atlaikė mišias už žuvu
sius karėj ir nieko nereikala
vo. Vakare buvo sulošta 
veikalas “Mobilizacija” skai
tyta referatas, buvo dainų ir 
kitokiu pamarginimų. Loši- 

su-

♦

Jau buvo “Laisvėj” minė
ta, kad čia susitvėrė lietuvių 
socijalistų choras, kuriuomi 
vadovauja drg. J. Prūselai- 
tis. Dabar galima pasigirti, 
kad jau turime apie 40 na- ,v_. .
rių, tarp kurių yra gana ge-pnąs ^sėjo visai prastai; , 
rų dainininku, ypatingai iš dainuota gana gerai. Paskui 
merginu. Reikia ištarti šir- kunigas skaitė referatą is 
dingą ačiū p. L. Ereminui, »kokios priežasties Europoje 
kuris parūpino mūsų chorui kilo karės. Nurodinėjo, kad

Čia rykštė.
Nuo . red.—Rodosi, kad 

Youngstowne yra ir pirmei- 
viŠkesnių draugysčių ir žmo
nių, tai kodėl jie nepasirūpi
na išrinkti komiteto, kuris 
užsiimtų aukų rinkimu Vi
suotinojo Lietuvių Seimo į- 
kurtam fondui? Youngs- 
towno pirmeiviai, subruski- 
te veikti. Neapsileiskit kle
rikalams!

Milwaukee, Wis
Kaip visur, taip ir pas mus, 

šiomis dienomis kunigas 
pradėjo rinkti aukas ant 
bažnyčios. Dabar kunigė
liui tikra rugiapjūtė: dabar 
renka ant “bažnyčios”, prieš 
Kalėdas rinks “speciales” 
aukas, paskui paprastas, o 
jūs, katalikėliai, tik duokite 
savo kruvinai uždirbtus cen
tus. Kunigėlis neturi šeimy
nos ir gauna tik $120.00 į 
mėnesį, o jūs su šeimynomis 
gyvenate ir uždirbate net... 
Š40.00 į mėnesį. Taigi, pa-

Lewiston, Me.
28 d. lapkričio, atsibuvo 

visuomeniškas bailus švento* 
Baltramiejaus dr-jos svetai
nėje dėl nukentėjusių nuo 
karės lietuvių. Programas. 
— prakalba, dainos, šokiai ir 
lioterijos. Viskas buvo už. 
dyką. Svetainė, muzikantar 
ir dovanas dėl lioterijos su- 
aukavo liet, biznieriai ir pa
šalinės ypatos. (Vardus au
kavusių pagarsins L. Š. F~ 
vietinis sekretorius). Įplau
kė už įžangos tikietus — 
$10, už lioterijas surinkta. 
$41.35.

26 d. lapkričį) šv. Baltra
miejaus dr-jos komitetas., 
nupirko laikrodį ir išleido 
ant lioterijos. Surinkta. 
$8.50; kuriuos paskyrė L. š*

Per prakalbas 15 d. lapkri
čio suaukauta $31.20. Viso- 
pas L. š. F. vietinį kasieriu 
yra jau $100 ir 5c. Taipgii 
jau ’* *“1-x" 1 -
ris rinks aukas, einant per 
stubas.

Kaz. Vilaniškis.. «

gelbėkite kunigėlio sunkiam pondentai, kad iš nepurių, 
gyvenimui. Pagalinus dar pranešimų padarome tik iš
kas svarbu, kad niekas neži-įtraukas.
no, ant kokios bažnyčios tos 
aukos renkamos.

26 d. lapkričio buvo atvy
kę kokie tai iš Chicagos de
legatai arba, kaip juos kuni
gas pavadino, “speciališki” 
kalbėtojai su tikslu aukų 
rinkti. Išryto kunigas rinko 
aukas Chicagos seimo fon
dui bažnyčioj ir pasakė, ku
rie duos dolerį, tai tų pavar
dės bus garsinamos laikraš
ty, o kurie duos mažiau, tai 
visai nebus minėta. Vakare

Nashua, N. H. Socijalistų 
kuopa buvo parengus 29 čl. 
lapkr. gražų balių. Publikom 
buvo daug. Korespondentas 
kaltina vieną kuopos narį, 
bet kadangi nepasirašo savo* 
pravardės, tai ir to nario* 
pravardės nededame.

Mollenaur, Pa. C. Mazi
liauskas praneša, kad 26 d., 
lapkr. katalikai buvo suren
gę balių, Nekurie perdaug*



JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI.
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Susipratęs darbininkas gausiai “aukauja” klerikalų 
fondan dėl užlaikymo davat <a ir biurų.

Klausimas: —
Orakule, klausyk! Prieš 

Kristaus gimimą senis ^die
vas buvo žydas, ar ne? (Je
sery. Orak.) Krikščionybė 
atsirado tik Kristų nukry- 
žiavojus, ar ne? (Šiur, 
Maik! Orak.). Jeigu taip, 
tai iš kur tuomet dievas ir 
kiti žydai gaudavo krikščio
nių kraujo macoms, nes ku
nigas Pranaitis. laike Beilio 
bylos pripažino, kad žydai 
visuomet naudodavo krikš
čionių kraują? Ar tavo O- 
rakuliška galva negalėtų 
rnan tai išvirozyt?

Škotijos Kamaukalas.

Aš girdėjau nuo vieno moky
tu žmogaus, kad ženotas vy
ras, kuris paeina iš panskos 
familijos, negali gulėti vie
noj lovoj su savo pačia. Ar 
tas tiesa? Žinai, man tas la
bai nipi, nes aš taipgi paei
nu iš panskos familijos.

Lauksiu atsakymo.
Jonas Krepšys.

Atsakymas: —
Tikra tiesa. Nei vienas 

ponas neguli vienoj lovoj su 
savo pačia. Visi jie guli su 
svetimomis pačiomis. Bet 
už tai ponų pačioms leistasvetimais.

Pradėkite Naujus Metus 
tuojau.

AR DAUG JUMS ATLIKO Iš PRAEITŲ 
METŲ UŽDARBIO? KIEK?

Pagalvokite apie tai. Ir, seniems me
tams baigianties, nuspręskite su sekančiais 
metais daugiau susitaupyti pinigo, paside- 
dant saugiausiame banke.

STATE BANK OF CHICAGO gvarantuo
ju saugumą savo KAPITALU IR ATSAR
GOS FONDU daugiau kaip 

$4,000,000.00.
Moka 3 Procentą Metams.

KALBA LIETUVIŠKAI.
Banko Valandos: Nuo 9 ryto iki 3 vai po pie
tų. Suimtomis iki 12 vai. vidurdienio.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

PRANEŠIMAS.
Broliai lietuviai! Prane

šu, kad aš visas geriausias 
žemes, kokios buvo Peacock, 
Little Manistee River, Irons,1 
Dublin ir Wellston apielin- 
kėse, išpardaviau dėl 318 lie
tuvių farmerių, liko tik pra
stosios žemės:smėlynai, ba
los, pūsčios. Aš palikau tas 
prastas vietas, tegul sau ži
nos kiti agentai. Aš dabar 
persikėliau į vakarus, už 13 
mailių nuo savo didžiausios 
rietuvių kolonijos, į Scottvil
le, Mason Country, Mich., 
kur randasi geriausi ir der
lingiausi laukai visose Mi
chigan ir Wisconsin valsti
jose. Geresnių laukų nera
site niekur, 9 m ai lės iki per
to Ludingheno, kur laivai

KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Protokolų raštininkas F. Svetikas, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 
13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkas J. Patašius, 94 So. 1st St. 
Brooklyn, N. Y.

Atsakymas: —
Kuomet nebuvo krikščio

nių, tuomet dievas ir kiti žv- 
dai j macus dėdavo tą košę, 
iš kurios padarytos kunigo 
Pranaičio smegenis,

TRUPINIAI.
— Ar tu sakei Vincui, kad

— Ne, nesakiau.’ Aš mis- 
liau, kad jisai seniai apie tai 
žino!

Klausimas: —
Žinai ką, Orakule? (Na, o 

ką gi? Orak.). Jei nežinai, 
tai kiausyk.

Vienas netikėlis man pa
sakojo; būk seniaus visų ti
kėjimų kunigfll feu/o nevedę,

Vcšbuty pakilo riksmas.
— Kelkite, kelkite, gais

ras !
Tuomet vienas svečias, 

raivydamasis lovoj, sako:
—Gerai, aš galiu atsikelt, 

bet atminkit, kad aš už ta
o tik vėliaus jie nutarė pžnJ.mikti Jau nemokėsiu.
dievą prašyti, kad duotų 
pettlS po parią, J’iniiįąusia 
ęięs prašyti liuteronų kuni
gas, kaipo drąsiausias. Die
vas liepe jam turėti pačią. 
Antras ėjo prašyti rUSIHų 
popas. Dievas jam pasakė, 
kad gali turėti pačią, bet jei-

♦* -t

— Oi tik ir bėda man! Vis
kas taip baisiai pabrango!

Jai atsako vienas aficie-

už-
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gu ta numirtų, tai su kita must žmogų kaštavo $10000,
ženytis nevalia. Paskutinis 
nuėjo prašyti katalikų kuni
gas, bet dievas jau buvo iš
dalinęs visas mergas ir todėl 
jam nedavė pačios. Tokiu 
būdu pasiliko net iki šiam 
laikui katalikų kunigai be 
pačių.

Ar tas tiesa? Atsakyk 
per gazietą “Laisvę”.

Kunst Albers.

dabar, kada išrado geresnius 
prietaisus, jau tik trečdalis 
kaštuoja.

** 4

Kada prasidėjo karė, 
nos našlės paklausė:

— Ar lamistėlė girdėjai, 
kad Europoj prasidėjo visa- 
svietinė karė?

— Našlė suriko: — Dievu
lėliau tu mano! Jau ir ligi- 
šiol sunku buvo vyrą gaut, o 
dabar tai jau negalima bus 
nei svajoti. Oi, dalele tu ma
no !

vie-

Atsakymas: —
Jesery! Visi gavo po mer

gą ir džiaugėsi, tik katalikų 
kunigai jautėsi nuskriaus
tais. Bet neilgai jie pasny- 
kavo. Jiems į pagelbą atė
jo Liucipieriaus pasiuntinys 
ir patarė kunigams sėti tarp 
žmonių nesutikimus, kursty
ti juos prie žudynių, prie ka
rės, nurodydamas, kad karei 
iškilus bus užmušta daug vy
rų ir tuomet pasidarys atlie
kamų mergų ir našlių, ku
rias kunigai galės pasiimti 
sau už pačias. Kunigai tą 
velniuko patarimą maloniai' 
priėmė. Jie tuojaus sukėlė 
tarp žmonių nesutikimus ir 
kaip tik prasidėjo karės, ku- štai vienam Pittstone kiek 
nigai pasiėmė sau ne po vie
ną, bet net po kelias pačias. 
Dar ir dabar kunigai, bijo
dami, kad kartais jiems ne
pritrūktų gaspadinių, yra 
uoliausiais palaikvtojais vy
rų žudymo, t. y. karių.

Kakarieku.

Kunigas Siauraprotis.
Kodėl niekas negali perti- 

krint kunigą Siauraprotį, 
kad socijalizmas nėra “gir
tybės močiutė”(kaip jis nuo
latos sako). Turbūt tasai 
jagamastėlis iš prigimties 
yra siauraprotis...

Reikia laikraščio!
Kas sako, kad Pennsylva- 

nijoj nėra inteligentų, tai 
tas pats nieko neišmano!

LIETUVIU IMMIGRANTŲ AELP1M. 
DR-JOS VIRŠININKU ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, 350 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskan, 91 
Warwick St., Newark, N. J.

Sekretorius A. Žolynas, 2 Merchant 
Pl., Newark, N. J.

Iždininkas P. Vaičeliunas, 88 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. DobinJs, 103 Jack- 
son St., Newark, N, J.

II iždo globėjas A. Staknevlče, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre’pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA. WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenn« St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1055 Jenne St, protoko

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

nansų raštininkas.
J. šęreikis, 616 Market St., iždinin-

Kasos globėjai: J. LeŠČauskas, 607
Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. Žilius, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas. 

50 Newell St. ir P. Beišis, 173 N. 
Fremont Ąv«.„

A. P. L. A. Ųti-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmihinkas , P. Liepus, 231 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius P. Pranckeviče, 

511 Stadium St., Sheridanville, Pitts
burgh, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašin, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

k » 1 :. ’<■ h
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar-
2 kuopos, J. Parcevskis, P. O. Box 

ket St., N. S. Pittsburgh, Pa.
225, McKees Rocks, Pa.

3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 
St., Carnegie, Pa.

4 kuopos, Ig Rasinskas, 1330 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Canddy, Pa.

6 kuopos, Export, Pa.
Motiejus Matuszis, Pirmininkas.
Juozupas Wiezus, Pagelbininkas.
Martinas Grigaleviče, Protokolų Se

kretorius.
Jonas Tukas, Finansų Sekretorius. 
Antanas Trakas, Kasierius.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. čiuberkis, 183 Roebl
ing St., Brooklyn, N. Y.

Kasierius S. Garšviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas, 824 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
• KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, 111. 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankus 
Cor. 12th & Vine Sts., 

Philadelphia, Pa. 
Susinešimų Sekretorius 1) M.M.Rice- 

Herman, 140 E. 19th St.,
New York, N. Y. 

Susinešimų Sekretorius 2)J.Neviackas 
.• 183 Roebling St., Brooklyn, N, Y. 

Finansų Sekretorius 1) T. L. Dundulis 
101 E. Main St., Danville, Ill. 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius 
1815 E. Moyamcnsing Avė.

Phih- lelphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Market 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
W. Broadway, So. Boston, Mass.; J. 
Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M. 
O., reikia ištašyti vardu Lithuanian 
National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
III., kurią bus po kaucija $1,000.

Milwaukees. Žemė juodže
mis, riebi su moliu, javai iš 
riebumo išgula. Keliai žvy
ruoti, laukai lygtis. Scott- 
villės miestas—tai centras 
lietuvių visame steite. Yra 
javų melnyčia, farmeriškų 
produktų vėrauzė, siūlų fab
riku ir daug kitokių išdir- 
bysčių, iš kurių farmeriai tu
ri didelę naudą. 4 katalikų 
bažnyčios, teatras, visos vi- 
gados dėl farmerių.

Aš turiu toj apielinkėj vi
sokių farmų ir žemių ant 
pardavimo. Adresuokit 
taip:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank, 

Scottville, Mich.

GERBIAMAS TAMISTA: 
šiuomi turime už garbę 

Jums pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus drabužius.

Mūs drabužiai yra pa
siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka.

Materija, iš kurios siu
vamo drabužius, yra iš tik
rų vilnų visokių spalvų: 
Worsted, Plieninės, Ak
menines ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai ir rudai. 
Pas mus galite išsirinkti 
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios juodos 
iki naujausių spalvų. Męs 
neturime jokių pernykščių 
materijų,bet visas naujau
sias šių metų.

Mūsų puikiai atliktas 
darbas išplatino mums 
bizni. Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti iš 
anksto, jeigu norite aptu
rėti ant laiko puikiausius 
drabužius.

Tardami širdingą ačiū už 
Jūsų praeitą atsilankymą, 
męs tikimės, jog ir dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiaus’a paguodon* g 
SCHNEIDER BROS.

SCHNEIDER BROS.
285 Grand St., Brooklyn, N Y. 1

Tarp Roebling ir Haveme yer Sts.
P. S. Nepamirškite šio numerio.

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storai*. 1 •

v • 
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LIETUVIŠKA

APTIEK A
žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačių: 
Nuo Reumatizmo 
Kraujo Valytojas..............
Vidurių Reguliatorius.......
Trojnnka.......................... 25c

.........$1.00
...........$1.00
...............50c
50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtų.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N, Y.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO

Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

,#■ 
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109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

pikmutinis lietuviAkas:new:yopke

UŽEIGOS NAMAS arba H0TEL1S

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokyklų, kuri duoda piln 

užtikrinimą iimokimo angliškos kalbos, labai 
trumpume laike

DIENINE IR KAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th SU :: Chicago, ill.

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

lus kreipkitės į mūsų ofisą, 
o rasite teisingą patarnavi
mą visame kame.

Laivas “Kursk” išeina 14 
d. October, 2 vai. po pietų.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apredalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

Telefonas[?85^Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKi
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas .kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsiu

•1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

■a v ai te i, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydŽiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatinė pagelba yra b« 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie- yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ’įL. LANDES
UO E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
tuno 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, • 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

!
i
I

GEO. J. BARTASZIUS ir .1. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring street SOUTH BOSTON MackNEW YORK CITY, N. Y. suuin bumun, MASS
820 Bank Street,’ W aterbury, Conn.

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MAL1ORIUS

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave 

MASPETH, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

M. PETRAUSKU
f> Thomas Park, So. Boston, Man.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandos 
po No. 229 Bedford Ave.,

Brooklyn, N. Y.
Tel. 2334 Greenpoint.

Puiki»u»I« vieta lietuviams pas
P.f DR AUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokia KADA TU GIMEI?Teisingiausia ir geriausia 

lietuviška.

283
yi\

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ 

ADRESAI: k
Prezidentas T. Tolišius, 182 N. 3rd 

St., Brooklyn, N. Y. IAkušerka!
Pubaifrusi kurną Woman* Medical a* 

College, Baltimore, MJ.
Pasekmingai atlieku savo darbų prie 

gimdymo, taipgi nuteikia visokia* rodąs ir J? 
pagelbą invainoso moterų ligoto. '

_ F. Stropiem,I
SO. BOSTON. MASS. , *

SKlausimas: —
Brangus Orakule! Skai- 

tvdamas “Laisvę”, aš persi
tikrinau, kad tu esi “smat” 
vyras ir duodi perus patari
mus. Taigi, ištlumočyk ir 
man nors vieną klausimą.

vra: Tamošiaus draugas — 
Dabartinis, Senas Kareivis, 
Kantrus sąjungietis — Praš- 
čiukas, širšinas, J. Liudis, J. 
Pelėda — tik-ką išlėkė, Bam
ba, A. Zidzikas, H. Eržvil- 
kietė ir M. R. Lietuvaitė. 
Tai visa litanija, netoli 12 a- 
naštalų. Bele, dar Kabę su 
T. Sakalu būčiau užmiršęs, 
kurie Pittstoną irgi neuž
miršta. Reikia tiktai laik
raščio, o vaidu, vnidu... Mtų 
daugiau, kaip Baltimorėj.

širšinas.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: • 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A. Liberia, 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. Petravičia, 264 Front 

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klaščius, 555 Driggs 

Ave., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių Adresai:

1. Kuopos Brooklyne—V. Žilinskas, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.‘

2. Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia 
29 Hudson Avn.. Brooklyn, N. Y.

8. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

.d cigarai, <r 
Dulkus užkan
džiai. Salė dėl 
Mitingų Nepa
mirškit iioa 
asakančiausioB 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y. 
P*Jei Wythe Ave.

“Laisvė” paduoda naujau
sias ir teisingiausias žinias 
iš karės. Todėl visi skaity
kite “Laisvę”. Prenumera
ta metams 2 dol.; payienis 
numeris 3 centai. (&

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
sxprtftją.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226_Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Pnsiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 

| su ’ okia vnata apsivesti, kaip au- 
. ginti kūdikius nagai jų mėnesio pla

neta. Planetos dnil'te dėl vvrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė-

■ nesį savo gimimo. Adresuok;
A, ŽVINGILAS,

P. O. BOX 8232, BOSTON, MASS,



Iš Argentinos.

Berisso, Rep. Argentina.
10 d spalio mūsų miestely 

atsibuvo pirmas lietuviškas 
vakaras, parengtas lietuvių 
savišelpinės dr-jos “Varg
dienio”. Sulošė vieno veiks
mo veikalėlį “Nutrūko”, sta
tė du monologu: “Pasmerk
tas ir mirtis” ir “Kunigo de
javimai”, buvo dvi deklama
cijos ir prakalba. Viskas iš
ėjo pusėtinai. Oras buvo 
dailus, tai ir publikos atsi
lankė nemažai ir visi užsilai
kė labai ramiai. Tik šokių 
mėgėjai mažai gavo pašokt- 
ti, nes stoka buvo merginų; 
lietuvaičių merginų čia visai 
mažai randasi, o svetimtau
tes vėl nelabai težingeidauja 
lietuviškais vakarais, nes 
nieko nesupranta.

Publika, kaip girdėt, pasi
liko užganėdinta pirmu va
karu ir tuojaus, po vakaro, 
nemažas skaičius nariu nri- 
sirašė prie draugijos. Labai 
būt smagu, kad ir tankiau 
draugija parengtų kokius 
nors pasilinksminimus, nes 
daugiau žmonių prie drau
gijos pritraukiama.

Pelno draugija turėjo iš 
vakaro 71 pesą ir 35 e. To

kiu būdu draugijos iždas pa
didėjo ir tikimės, kad toliaus 
pradėsime veikt smarkiau, 
nes dar žadam padaugyt 
knygyną ir užprenumeruot 
daugiau laikraščių.

“Vargdienio” draugijos 
raštininkas

K. Tomašiunas.

Redakcijos Atsakymai.

Sūnus, (Rockford, 111.). — 
Apie duonos kepikus koresp. 
negalim patalpint. Laikraš
čiui nepatogu kišties į tokius 
dalykus.

M. Plepys, (So. Bostone). 
— Apie drg. J. Šukio prakal
bas jau buvo rašyta.

Našles Vaikui, (V ana
line). — Rašote gerai, tik dė
lei vietos stokos nesinori 
mums dar kartą pranešti a- 
pie teatrą. • Apie tuos fana
tikei ius parašykite koresp. 
skyrium.

P. Kulikauskiui. — Tokie 
pranešimai į laikraščius ne
galima dėti. Netilps.

J. Ramanauskui. — Apie 
tai jau patalpinom anksčiau 
gautą korespondenciją.

P. Bilinskas. — Labai ne- 
Iaiškios mintis ir nieko nega

lima suprasti. Netilps.
J. Venskus. — Tamsta ra

šot iš Kearney, N. J., o P. B. 
Kareivis rašo iš Harrison, 
N. J., bet abudu rašot apie 
vienas prakalbas. Nežino
dami teisingai kurio teisybė, 
talpinam anksčiau gautą P. 
B. Kareivio korespondenci
ją

P. N. Vietiniam Gyvento
jui. — Jau buvo minėta.'

PAJIEŠKOJIMAI.
PAJIEŠKAU DARBO

ant pleiso už tarnaitę. Kam reikia 
atsišaukite

J. MAITA D’IUTE 
l,;<* Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Petro Tamošai
čio, Kauno gub.. Baseinų pav., žingų 
kaimo. Pirmiau gyveno Wilkes Barre, 
Pa. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalų.

•J. Klanovskis
1217 N. f»th St., E. St. Louis, III.

Pajieškau L. Kavetskaitės, Kauno 
gub., Telšių pav., Gargždūnų mieste
lio. Atvažiavo Amerikon 191.3 m. 
Meldžiu atsišaukti.

W. Pocius
110? La Salle St., Racine, Wis.

Pajieškau Barboros ir Juozo Petru- 
šaičii.i ir Tadeušo Galdiko. Visi Kau
lo 2'ib., Te'šių pav., Darbėnų miesto. 
I m. Amerikoj, pirmiau gyveno Chica
go, III. Jie patis ar kas apie juos žino,

šalinama
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Blakių naikinto..i-.
Del išvatym,. snl t 'i. ..
Anatarinas pi, vinuti...........
Nuo kojų prakaitavimo.." 
Gydanti mostis.......................
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai......................50c.

Specijatiška Tikra! T P t

| Kosulys ir Šaltis,
; gerkliniu išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės

1^1 skaudėjimas, užkimimas ir krapas, — tuojaus pra-
vartojant

| SEVERA S 
I BALSAM
I FOR LUNGS

(Si-vi'f >s IV 1 omą Plaučiam ) 
Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo kronu ko gerkles užde
gimo, k;i galima pastebėti iš že- 
minus talpinamo Ir nesenai ap- 
laikvto laiško.

77 Putnam St

■Sveikatos Salttnts

"Labai esu užganėdinta iA Se- 
veros Balsatno Plaučiams. AŠ 
kentėjau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniško gerkles uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se
verus Balsamo Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo 
svarumu atgauti, jaučiuosiu la
bai gerai. Malonėkite pagarsin
ti šj laiškeli, idant ir kiti dasi- 
žinotų apie veiksmingumą Seve
rus Gyduolių. ”

John Palok, Page, N. Mcx.

Aš noriu ko-nors nuo 
Reikalaukite Severa’a 
J. už-

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio

Severn’s Cold & Grip Tablets 
(Severos Plotkeles nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

Pajieškau P. Lukošitės, Kauno gub., 
Belvedero dvaro. Girdėjau, kad gy
vinta Elizabeth, N. J.

Meldžiu atsišaukti.
J. Bartnikas,

2X1 Chapel St., New H aven, Conn. 25—2nd St

kSĄKROVA KNYGŲ-
Knygas galima gauti lietuviškoj* 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, tai p r1 
tikrų lietuviškų trejankų, britvų, lalk 
todėlių, lenciūgėlių, žiedų, branzalietw

Reikalingi agentai ir išpardavinėtą
ja! po visus miestus. Reikalaujant ka 
taliogo ar atsakymo, reikia pasiųsti ai 
2 c. pačtos ženklelį..

F. MILAŠAUSKIS
So. Boston, Mimi i

brangiausi žmogaus tuRTąsi
v *y veniniu džiaug-mai n imk ■ tny brr, 
laimė it turtas žmogau?, sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 

. tiki ai geromis ir 
■igu ir kūno sil-

apgavikų išnaudojimo ir gydyti juts 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokiu 
pnybių.

jritirimtt

d>ai pasek-
>ek<»s >an-

musų gyduolių aprašymais "•t
h k ) a /inon <»n n

•STReikalaukite prisiuntinio katalogo su
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu •inn'* brangi yra jūsų sv< ika'a. tai tuojau* reikalaukite eyd'-ol'.; ralyda

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua,
229 Bedford Avenue Kampas N’or-h < o- Brooklyn, N. ▼.

Tl RĖK MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. Pasirink sau vieną.

'‘Premier" type Brown mašina su 
dubeltava sprenžina, padarytas iš 
aržuolo. Vienas iš geriausių.

Kaina .................................... $50.00

No. t "IMPROVED ROYAI/’.Mo 
toras su dviem sprenžinom yra ar- 
žuoliniame baksuke. Baksukas yra 
14*i colių platus ir tiek ilgas, 7 J <o 
lio augŠtas. Kaina................$35.00

No.10. GER \S GRAMAFONAS už 
visai žemų kainų. Kaina . . . $15.00

No. 3. “improved Champion*4 
padarytas iš aržuo’o. Tikrai pui
kus gramafonas už vidutinę kainą. 
Kaina.............................................$25.00

No. 7279. "(il.oBr.“. \ ioiiria rūšies Hin.umkai su 21 perliniu klavi- 
šiu, 12 balsų. 4 eiles plieninių bal.-ų. 12x6$ < oliu didžio, su m*dfira 
skrynele Kaina ....

No. 17. B. VIRŠUS 5gxll colių. Kaina .... $7.00

No. 22. S. VIRŠUS Cgxll colių. 3 eilės klevisių. 
31 perlinis klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi
nių, 'i kompletai balsų. Kaina .................... $19.00

No. 23. S. VIRŠUS 7įxlU, plieniniai balsai, k'< 
vinis balnelis, skūrinės dumplės su B> lenkimu. 
ei'ės klevišių, f. kompletai balsų. Kaina $24.00

No. 3182. S. 25 kleviniai, 8 trosai, plieniniai balsai. -pectjaliAkl ta
nai. Prisižiūrėk paveiksimi. Kaina .......... $24.00
Tokia pati su 12 bosu n • u Ipu-L.-- Kaina $4*jNL

No. 1 “Eclipse” i* aržuolo me
džio................ ..... Kaina $25.00.

Columbia, dainos ant dviejų pusių* 
fr Victor rekordai su puikiausioms

-tl g

.-j
o <-*

2 p

No. 15. L. Misinginiai balsai... hunui $R.5O.
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“Leader” gramafonas $75.00
Concertina.
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Kainos nuo 75.00 iki I1MLM.
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103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
J '
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naujo išgirsti

VIETINES ŽINIOS.|zupa—
1 Didžiojo New Yorko Drau
gijų Sąjungos konferencijos 

l protokole paliko apleista, 
i kad išrinkta komisija išdir- 
bimui pliano vaikų mokyk- 
lėliai. Į komisiją įėjo J. Ju
kelis, A. Petriką ir A. Dra
gų naitis.

Nedėlioję, 13 d. gruodžio, 
L.S.S. 20 So. Brooklyno kuo- 

- pa rengia prelekciją, kurią 
skaitys drg. Jukelis svetai
nėj John Rulot, 805—3rd 
Ave. ir 28th St.,So.Brooklyn,

tų. Kviečiame visus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Komitetas.

Ketverge, 10 gruodžio, 8 
vai. vakare, atsibus Lietuvių 
Prese n u unijos 58 skyriaus 
U. G. W. of A. mėnesinis su
sirinkimas po No. 73 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Draugai, malonėkite visi 
pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

F. F. Svetikas, sek.

Su bato je, 12 gruodžio, 8 
vai. vakare, Tautiškame Na
me bus didelės prakalbos. 
Kalbės drg. J. B. Smelsto- 
rius, “Kovos” redaktorius. 
Meldžiame visus atsilankyti.

Nedėlioję, 13 d. gruodžio, 
Tautiškame Name, atsibus 
prelekciją temoj: “Klesos ir 
klesų kova”. Skaitys “Ko
vos” redaktorius drg. J. B. 

Į Sinelstorius iš Philadelphia, 
Pa. Pradžia 2 vai. popietų.

Nedėliojo, 13 d. gruodžio,2 i Meldžiame kuoskaitlingiau- 
val. po pietų, atsibus Jauni- šia atsilankyti, nes kiekvie- 
mo Lavinimosi Ratelio mė-|naminis žingeidi! ką nors 
nesinis susirinkimas svetai
nėj Palace Hall, 93 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Prieš 
susirinkimą bus debatai, ku
riuose dalyvaus tie patįs 
Ratelio nariai.

Visi Ratelio nariai malo- 1; - - „ 
nokite ant šio susirinkimo ni šneka tau), 
atsilankyti, nes turime daug Vieni sako, jog reiktų 
svarbių dalykų, o kurie ne-| 
užsimokėję, tai pasirūpinki-

Komitetas.
Pastaruoju laiku tarpe 

Brooklyno kriaučių kilo ne
mažas bruzdėjimas dūlei ne
pasiliaujančių bedarbių. Vie- 

kiti kitaip!
i nusi

leist ir imti mažesnes algas, 
tuomet būsią daugiau darbų, 

te užsimokėti, nes pagal nu- ■ kiti sako, kad nusileidimas 
tarimą, kurie iki Naujų Me-.atneštų dar daugiau vargo, 
tų neužsimokės, tai bus iš-Į C ...
braukti iš Ratelio, 
niai irgi kviečiami 
susirinkimo.

Dėlei to uni ja rengia pra- 
Pašali-1 kalbas, kuries atsibus sekan- 

ant šio.čią savaitę.

nepaiso graboriaus Liut- 
kausko partijos.

6 d.gruodžio atsibuvo susi
rinkimas Lietuvi ų Politiško 
Kliubo New Yorke.

Susirinkimas buvo labai 
■pavyzdingas. Kliubas pada
rė sau garbę, kuomet paau
kavo Lietuvos Šelpimo Fon
dui iš savo iždo $50.00.

Kliubas pripažįsta Visuo
tinąjį Seimą Brooklyne ir 
visuotiną konferenciją di
džiojo New Yorko draugijų.

Graboriaus Liutkausko 
partija buvo prisiuntusi laiš
ką, kuriame šmeižiama sei
mas ir kviečiama prisidėt 
prie atskalūniško darbo, ku
rį pradėjo Liutkauskas, Sir
vydas ir Kompanija.
nok, Ūkėsų Kliubas su panie
ka pažiūrėjo į tą laišką. Per
skaičius tą kerštingą laišką, 
visi kliubiečiai, kaip vienas 
jį atmetė be apsvarstymo. 
Jisai tilpo gurbe, kur jam 
geriausia vieta.

Apie šitą kliubo posėdį 
"‘Laisvei” praneša net trįs 
reporteriai.

Dar kartą pasitvirtino, 
kad didžiojo New Yorko vi
suomenė eina išvien su nuta
rimais draugijų konferenci
jos, o ne Su ardytojais ir 
griovikais.

Kalėdų Naujienos.
Šiuonii pranešu, kad as 

i pataisau stubos rakandus 
l(fomišius), pališiuoju pia- 
! nūs, stalus, krėslus, komo- 
des, žodžiu sakant, iš senų 
naujus padarau.

Todėl, jeigu kurio rakan
dai seni, duokit man žinią, o 
aš tuojau perdirbsiu į nau
jus ir už labai žemą kainą. 
Taipgi parduodu pianus 
naujus ir vratotus labai, la
bai pigiai.

J. Norkus,
207 S. 1 St., Brooklyn, N. Y. 

(96—104)

ie-

Naujasis New Yorko val
stijos gubernatorius priėmė 
didelę delegaciją sufragis- 
čių ir pasiaskė, jog jis eisiąs 
už moterų balsavimo teises.

Apie Rand School—soči ja- 
listų mokslų mokyklą New 
Yorke, daug kas girdėjo.

Jau eina devinti metai, 
kaip toji mokykla įkurta. 
Daugybė mokinių įgijo sau 
joje dvasiško maisto.

Šiuo laiku ją lanko apie 
1,000 mokinių.

Iš Rusijos (Archangelsko) 
tiktai ką atėjo į Brooklyno 
uostą garlaivis “Dvinsk”.

Iš Archangelsko “Dvinsk” 
išėjo 3 cL lapkričio.

Laivas labai turėjo saugo- 
ties vokiečių kreiserių. Taip- 
pat jam reikėjo pakelti sun
kias dienas. Ant jūros buvę 
didžiausios audros.

16 d.gruodžio “Dvinsk” iš
eina atgal. Jisai gabens 
1,000 rusų rezervistu, kurie 
užsimanė kariauti už carą.

Publiškoj mokykloj N144 
Brownsville, apie 200 vaiku
čių negauna ganėtinai val
gio, nes iu tėveliai neturi 
darbo. Kiti gi, dirba nepilną 
laika.

Mokytojai nutarė organi-

Gera Proga Ligoniams
VrA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomų daktarų-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

U2DYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nekėliomis, Utarninkais ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimų moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausių gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį’ ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sake, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis page!bos.

ATMINKITE, JOG Aš IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedaliomis, Utarninkais ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN
50 W. 36-th St.,arti 6-th Ave., New York,||N. Y.

OFFISO VALANDOS: NEDĖLIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

AUJZIKAIJ^KŲ IMSI RUMEN I U IR AUKbORIoKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

OCISCENA DEGTINE
Padaryta Amerike

Mūsų biznio markė užregistruota 
Washigntone.

GERESNE Už importuotą.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

ras,—stipri ir sveika.
Očiščena tris kartus distiliruota.
Očiščena brendč labai čysta.
Očiščena parsiduoda tik buteliuose.

Vardas H. B. ROSENSON yra 
išdrukuota ant kiekvienos bonkos 
raudonu atramentu.

Pirkdamas apsižiūrėk, kad ne
būtų falsifikuota. Parsiduoda .vi
sose vyno ir degtinės pardavin/- 
či ose
REIKALAUKITE KATALOGO, 

KUR NURODYTA VISOS
KAINOS. Adresuokite:

H. B. ROSENSON 
317-319 Grand St, Brooklyn, N. Y.

■

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KOVAKSO
Priima pinigus taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl siun
čia pinigus į Rusiją.I/enkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai ne
prapuls. Banka randasi po priežiūra valdžios ateito New York, užtat jūs pi
nigai pilnai gvarantuoti per valdžių. R jentinėj kanceliarijoj prie bankos pa
daromi ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontraktai, 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitoki. Taipogi agentūra apsergėjimui (In
surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai dykai. KAIT
RA M LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
por A NGLI.JĄ kas Seredii ir kas Subatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “DW1NSK” 16 dieną Gruodžio (December). Kas nori važiuot 
lai atsiunčia $5.(M) depazito del užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pas>žie- 
riams parūpinti pasportus, pasitinku ant dypo u palydžiu ant laivo. Negavus 
mano atsakymo iš vietos nevažiuokit. Tai gi, su absobutiška at akomtbe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn Anstirijai ir Vo
kietijai.

greit

JOH1N KOVACS
36 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. I. N. Y.

I’M**

oo'čTo
DOCTOR

(paor.x^.

GERIAUSIA PROGA!
TIKTAI PER TRUMPA LAIKA

numarintą fabriko kaina parduosim drukuo- 
jamas mašinukes, laikrodėlius, laikrodžius ir 
kitokius daiktus. Užlaikomu VICTOR ir kitokius 
gra.oo'ontis ir rekordus visose kalbose. Reika
laujame agentu, kurie norėti) pardavinėti laik
rodžius, bedus špilkas ir t. t. Gaji uždirbti 
nuo $č0 iki 150 į savaitę. Norėdami dasižinoti.

prisiuskile už 2 centus markę.
.vogusi ioKi r:

J. RACOV i K. J. KRAUCIIEtUN, 
102 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Nenus ok Vilties.
Netrotikito vilties l Jeigu plikas ai 

p’aukai slenka ar nervų ligos; ūmai iš 
gydoma girtuoklystes paprotys; vir 
20 metų expeitais tik tų ligų; tūkstan 
čiai jau likos išgydytais. Gydymą. 
DYKAI!
Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, N. Y

Schneider Broliai

SPEC1JALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NHW VORKB DAR NIEKAD NEBUVO

su 21 perlu Klevišiu, 8 b&sais 
Vertės $18.00, tik už $7.®O

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duo
dame materiją iš čystų vil
nų.

Siūtas, kur vertas $20.00,
Padarome už $15.00

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gera i pa
siūtą siūtą, nepamiršk mus 
adreso ir SCHNEIDER 
BROLIŲ.
SCHNEIDER BROLIAI, 

236 Grand St,
Brooklyn, N. Y.

KONSTITUCIJA
Laisvos Progrenyviškos Draugijos 
Įtaikė Ligos, Mirties ir Kelionės, 

po vardu
LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 

DRAUGIJA
Lithuanian Travelers Aid Association 

Uždėta 8 d. Gruodžio, 1912 m. 
BROOKLYN, N. Y. 

([korporuota). 
(Tąsa).

SKYRIUS XIX. 
Pavieniai nariai.

Pavieniais draugais L. K. 
būt nariais kur nėra bent penkių

P. D.1. 
gali 
draugų bei draugių dėl suorganizavi
mo L. IC P. D. kuopos, arba kur esant 
kuopai, dėl kokių svarbių priežasčių 
narys prie kuopos nenori arba negali 
prisidėti

2. Pavieniai nariai moka tokius pat 
mokesčius, kokius ir kuopų nariai. Jie 
turi visas tiesas kaip ir kuopų nariai, 
dalyvauja visuose darugijos rinkimuo
se, nusprendimuose ir kitokiuose bal
savimuose.

3. Susirgus pavieniui nariui, ta 
kuopa, kuri randasi toje apielinkėje, 
kur ir ligonis pavienis narys, tai kuo
pa gavusi paraginimų nuo centro se
kretoriaus, kad jį atlankytų, ta kuopa 
turi išrinkti atlankymo komitetų ir 
pasiųst ligonį atlankyt, ir lankytojų 
rajiortas turi būt išduotas kuopos su
sirinkime ir gerai apkalbėję ir apta
rę, tų raportų pasiųsti į centra, taip- 
pat ir pavienis narys tų turi atlikt.

4. Tas pats turi būt ir su kitų kuo
pų nariais, paveizdan, pirma ir antra 
kuopų, esančioms viename mieste, ir 
pirmos kuopds narys susirgęs, ir jo 
gyvenimo vieta arti antros kuopos, 
kur ji užsilaiko, ir sergantis narys už- 
simalduotų į savo kuopa, bet pirmos 
kuonos nariams yra neparankų jį at
lankyti, iš priežasties tolumo, tai pir
ma kuopa kreipiasi į antrų kuopų,

kad atlankytų ir prižiūrėtų pirmos 
kuopos ligonį.

SKYRIUS XX.
Uždėjimas naujos kuopos.

1. Jeigu kokiarA mieste, bei miestely 
dar nesiranda Lietuvių Kelionei Pašel- 
pos Draugijos kuopos, tai gali uždėti 
nauja kuopa šiaip: jei randasi norin
čių prigulėti prie L. K. P. D. 5 ypatos, 
bo skirtumo lyties ir tikėjimo, tai gali 
susirašyti, išsirinkti sau sekretorių ir 
sumokėti mokesčius pagal Skyrių VII, 
paragrafų 1 ir Skynų VIII, pargr. 1, 
ir prisiųsti į centrų narių mokesčius, 
jų pilnus vardus ir adresus, tada cent
ro sekretorius iš ei’čs išduos kuopai 
numerį ir čarterį.

2. Naujai kuopai susiorganizavus,tu
ri stengtis kaip galint patraukti dau
giau naujų narių prie savo kuopos, o 
ypatingai turi daugiausia darbuotis ir 
organizuoti kuopos pirmininkas.

3. Kuopa turi stengtis kaip galint 
pakelt L. K. P. D finansiškų stovį; 
surengiant pasilinksminimus, vaidini
mus (teatrus) etc., kurių pelno dalis 
būtų skiriama dėl draugijos, o kitos 
dalįs būt apverstos dėl pakėlimo kuo
pos ir tt.

4. Kuopos visus narių mokesčius, 
kokius tik nariai turi mokėti, prigulė
dami prie Lietuvių Kelionei Pašelpos 
Draugijos, turi pasiųst į centrų, kas 
trįs menesiai, taip-pat ir narių sąrašą.

5. Narių mokestįs yra šitokios: a) 
įstojimo, b) mėnesiniai mokesčiai, c) 
už mokesčių ir įstatų knygutes, d) už 
ženk’elius, kokius draugija duoda savo 
nariams, e) už mirusį narį, f) už baus
mes surinktus pinigus, jeigu tokių pa
sitaiko, g) ant draugijos reikalų; vi
sus aukščiau minėtus pinigus pasiun
čia į centrų, kas trįs mėnesiai.

6. Kuopos nariai turi pilnų tiesų 
pasilaikyti pinigus surinktus nuo na
rių, kuriuos moka 10 ant kuopos rei
kalų, tik įstodami į L. K. P. D.

Li&£.

5.000 Katalogų Dykai. XTSXX.’t 
katalogų tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms d tinoms. 
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

“Ti.u.i.GRAFAFONAS
Su 12 LietuviSlcų dainų. vertės $45.00, 
Atiduodama tik už ......

Tą grafafoną gvsrantuojaoie ant 10 net j.

—-'sAv
Graži Dovana
DEL LABO VISUOMENES 
Itnygjn. sveikatos bei naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap- 
HirguH, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygų] “Ihiktariis” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių Ih*I ligų apsi
saugoti .

7/ZZZ.
TOJE KNYGOJTE "DAKTARAS” grnz. ii pa

mokina, kaip vynis, taip ir meter’s, k.-is bntinai 
reikalinga žinoti, visiems, ktvp jauniems, taip ir 
seniems, ženotiems ir r-eženotien.s,

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA "DA KTA R A S" aprašo visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa
slaptybes bei ligas ir taip put apie moteris telpa 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS" dikčiai aprašo, 
atidengiant d.mg paslapčių apie geriansii.s sma
gumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais ilius- 
trauota, parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški-į 
na paslaplvbes. Ji reikalinga kaip sveikiems,1 tą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knygą 
patirsi, ko čia negalima parašyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijame 
skaityti apie nervu, kraujo, inkstų, romatizmo, 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis ir lim pan- 
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikvmns ir 
kitas visokias ligas, sčklos nubėgimo ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
kokias nors liekarstas ar kreitis. prie gydytojo, 
reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARAS” 
Daug žmonių išgijo nuo rodos ‘‘DAKTA RO".

YPATINGAI serganti, misilpčję, sukliurę, pa
sigadinę per jaunystės klaidas ir vargin am i viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsenė- 
jusionus ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 

VoDĖL, kad ta knyga dėl labo visuomenės iš 
duota, tai kiekvienas nuturės ją DOV A N AI, Įjū
ris tik atsių 10 c. st.ųnpomii. prisiuntimui.

REJKALAT’K DAR ŠIANDIEN, iškerpant ši

Toks pat Armonika, 
21 plieniniu klapanų, 12 ba«v 

Vertės $26.00, tik už

Atsiųskite mama nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 

_ nusiusime muzikališką instru- 
men tą, kokį jus tik norėsite.

Mes užlaikome spocijališkai rusą meistrę, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Lietuviški Rekordai au visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite k a tai togo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE

SKYRIUS XXI.
Kuopų likvidacija.

1. Jeigu kuopos nariai pakrinka ir 
kuopoje ne’ieka nei aštuonių narių, o 
nauji neprisideda per šešis mėnesius, 
tai likusieji kuopos nariai visus kuo
pos pinigus ir kitokį kuopos turtų pri
siunčia į L. K. P. D. centrų, ir kuopos 
karterį sykiu su raportu bei kuopos 
užskaitomis, likusieji nariai palieka 
u. K. P. D. pavieniais nariais.

2. Kuopos turi stengtis, kad visos 
kuopos padarytos išlaidos būtų apmo-

ketos iš kuopos iždo, ne iš draugijos, 
centrui prigulinčių pinigų.

3. Kuopų komiteto algos, jeigu 
yra mokamos, taip-pat yra apmoka
mos iš kuopos iždo.

4. Komiteto algos, jei yra mokamos, 
tai turi būt apmokėta pinigais, o ne 
mokesčių knygutes išpi’dymas.

5. Kuopos susirinkusios nors ir kelis 
šimtus dolerių, turi tiesa laikyti savo 
ižde, arba pavartoti ant kitokių nau
dingų kuopai reikalų.

, (Toliaus bus).

Aš gydau VAR1COCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniojimę; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROSTATITIS Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba rlKUOl/lllllO. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanaly, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
SYFII IS Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
□ iriJLlū. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kauly gėlimas, 
plaukų slinkimas arb» kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingy vaistųTTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pinnesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jięgą 
vyriškumo. Vengkite tuomiaiki- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A PTAQ I IPAQ Naujos ir senos.biaurios ir įsisenėję.kaip JLHI1U0 L1UUO. ui Triperis. Budinai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greiUi ir užlaikau 
slaptybėje.
ST L? ICTI 11? A ISfrydau pa» tuoa, kuriuo# daktarai jau buvo ateiaakę i&rydytl. Gy- 
° * r' v 1 rxzĄ dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bianio. 
Tuojaus duodame Pale ffzinima. Aš neapsiimu įlydyti tu, kariu nejralima. Mano vydy- 
mo -°ūda# chronišku Hh yra vienas iš rertausiu, ką užtikrinama, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Aunu, Galvos, širdies" Gerkles. Plaučiu. Krutinta, Pečiu, Kepenų. Pilvo 
Zarmi. inkstu. Šlapinimosi organu, Snaerenu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas l’—’.s 
Aš netikiu { gydymą laiškais, todAI neKlausklte mance patarimu. Kurte gyvenate V 
atvažiuokite pas mane ant vienoo dienos.o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'galių
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